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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за на
сърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86
и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27
и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г.,
бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100
от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г.,
бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61 от 2014 г.,
бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33, 59 и 88
от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 24 и 91
от 2018 г., бр. 17, 24 и 101 от 2019 г., бр. 21 от
2020 г. и бр. 21 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „както и“ се заличават, а след думите „услуги по заетостта“
се добавя „за работа с икономически неактивни лица и за проучване и анализиране на
трудовите ресурси в страната“.
§ 2. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „информация с“ се
добавя „Министерството на образованието
и науката“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За целите на държавната политика за
работа с икономически неактивни лица и за
проучване и анализиране на трудовите ресурси
в страната Агенцията по заетостта обменя
информация за лица на възраст от 16 до 65
години с Националната агенция за приходите,
Министерството на образованието и науката,
Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“, Главна дирекция „Гражданска ре-

гистрация и административно обслужване“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Агенцията за социално
подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националния осигурителен институт,
Националната агенция за професионално
образование и обучение и Националната експертна лекарска комисия. Условията и редът
за обмена на информация и за съвместната
дейност на институциите се определят с акт
на Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 10, ал. 2, изречение първо думите
„два пъти“ се заменят с „един път“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В т. 8 след думите „прогнозиране на
пазара на труда“ се добавя „проучване и
анализиране на трудовите ресурси“.
2. Създава се т. 17:
„17. валидиране на професионални знания,
умения и компетентности по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.“
§ 5. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. включване в процедура за валидиране
на професионални знания, умения и компетентности;“.
2. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
3. Създава се т. 10:
„10. стипендия, средства за транспорт и
квартира за времето на процедурата за валидиране на професионални знания, умения
и компетентности.“
§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Швейцария“ се
добавя „навършил 16 години“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „придобили право на“
се заменят с „получаващи“, а думите „лица,
получаващи“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) създава се нова т. 3:
„3. чужденците, ползващи се от временна
закрила по Закона за убежището и бежанците;“
б) досегашните т. 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 4, 5, 6, 7 и 8.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Регистрацията се извършва по постоя
нен или настоящ адрес, с изключение на
регистрацията на лицата по ал. 3, т. 3.“
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5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Чужденец, ползващ се от временна
закрила по Закона за убежището и бежанците,
може да се регистрира по адреса, на който
се е установил и пребивава. Адресът може да
се удостовери с адресна карта на чужденец,
регистрационна карта от място за настаняване
по смисъла на Закона за туризма, декларация
от лицето, на чийто адрес пребивава лицето,
ползващо се от временна закрила, документ
от общината или друг документ, съдържащ
данни за адреса.
(6) Условията и редът за регистрация се
уреждат с правилника за прилагане на закона.“
6. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 7. В чл. 19, ал. 2, т. 1 цифрата „8“ се
заменя с „10“.
§ 8. В чл. 20, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. В т. 6 думите „придобият право на“ се
заменят с „получават“, а думите „в Република
България или получават“ се заличават.
2. В т. 7 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 9. В чл. 22, ал. 3 думите „електронната
си страница“ се заменят с „интернет страницата си“.
§ 10. В чл. 26 се създава нова т. 6:
„6. насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и
компетентности.“
§ 11. В чл. 27, ал. 5 думите „т. 3 и 4“ се
заменят с „т. 3, 4 и 6“.
§ 12. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 25 и 26:
„25. разходи за финансиране на процедури
за валидиране на професионални знания,
умения и компетентности;
26. стипендия, транспортни и квартирни
разходи на безработните лица за времето на
участие в процедурата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думите „т. 8 и 9“ се заменят с
„т. 8, 9 и 26“;
б) създава се т. 17:
„17. по т. 25 – на институция по чл. 9, ал. 1,
т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.“
§ 13. В чл. 30б се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. институция по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение,
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която провежда валидиране на професионални
знания, умения и компетентности.“
2. В ал. 3 след думите „обучаващата институция“ се поставя запетая и се добавя
„институцията, която провежда валидиране
на професионални знания, умения и компетентности“.
§ 14. В глава шеста след чл. 43а се създава
раздел IVa с чл. 43б и 43в:
„Раздел IVa
Работа с икономически неактивни лица
Чл. 43б. (1) Агенцията по заетостта определя икономически неактивните лица въз
основа на информация, получена по реда на
чл. 7а, ал. 3.
(2) Агенцията по заетостта, съвместно с
регионалните органи по заетостта по чл. 9,
ал. 1, осъществява контакт с лицата по ал. 1
с цел информиране, консултиране, насочване за самостоятелно търсене на работа или
регистрация в териториално поделение на
Агенцията по заетостта.
Чл. 43в. (1) Агенцията по заетостта създава
и поддържа електронен регистър с данни за
лицата по чл. 43б, съдържащ информация,
получена по реда на чл. 7а, ал. 3, и за изпълнение на дейности по чл. 43б, ал. 2.
(2) Регистърът не е публичен и информация
за данните в него не може да се получава
по реда на Закона за достъп до обществена
информация.“
§ 15. В чл. 46а числото „36“ се заменя с „18“.
§ 16. Наименованието на глава седма се
изменя така: „Обучение на възрастни, валидиране на професионални знания, умения и компетентности и професионално ориентиране“.
§ 17. В чл. 60а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. валидиране на професионални знания,
умения и компетентности по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.“
2. В ал. 10 думите „Обученията в изпълнение на публичните задачи“ се заменят с
„Публичните задачи“.
§ 18. В глава седма наименованието на
раздел II се изменя така: „Професионално
ориентиране, валидиране на професионални
знания, умения и компетентности и обучение
на възрастни, организирани от Агенцията по
заетостта“.
§ 19. В глава седма, раздел II се създава
чл. 66а:
„Чл. 66а. Валидирането на професионални знани я, у мени я и компетентности на
безработни лица, насочени от Агенцията по
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заетостта, се осъществява от институции
по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение. Условията
и редът за организиране и финансиране на
валидирането се определят с правилника за
прилагане на закона.“
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се т. 3а и 3б:
„3а. „Икономически неактивни лица“ са
лица на възраст от 16 до 65 навършени години,
които не са осигурени по чл. 4 и 4а и не са
осигурители по чл. 5 от Кодекса за социално
осигуряване, не са регистрирани като търсещи
работа лица по реда на този закон и не са във
формално образование или обучение.
3б. „Трудови ресурси“ са лицата на възраст
от 16 до 65 навършени години.“
2. В т. 4 след думите „обществен транспорт“ се добавя „или осигурен транспорт от
работодателя“.
3. В т. 18 думите „в трудоспособна възраст“ се заличават, а думите „е навършило
възрастта по чл. 68, ал. 1 от“ се заменят с
„получава пенсия за осигурителен стаж и
възраст съгласно“.
Заключителни разпоредби
§ 21. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.,
бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.;
попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от
2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от
2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 61, 98 и
107 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 59 от
2016 г., бр. 58 и 103 от 2017 г., бр. 7, 92 и 108
от 2018 г., бр. 100 от 2019 г. и бр. 17 и 21 от
2020 г.) в чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 8:
„(8) Изискванията за входящото образователно равнище по ал. 4, т. 1, буква „г“ не се
прилагат за лица, навършили 16 години, при
съчетаване на обучението за придобиване на
първа степен професионална квалификация
или на квалификация по част от професия за
първа степен с участие в курс за ограмотяване, организиран от училищата в системата
на предучилищното и училищното образование по реда на Закона за насърчаване на
заетостта или на Закона за предучилищното
и училищното образование. Изходящото образователно равнище за придобиване на първа
степен професионална квалификация или на

ВЕСТНИК
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квалификация по част от професия за първа
степен при този начин на обучение е успешно
завършен курс за ограмотяване.“
2. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 22. В Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от 2016 г.;
изм., бр. 97 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 24
от 2018 г., бр. 34 от 2019 г. и бр. 21 от 2021 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 2 думите „само за конкретното
юридическо или физическо лице“ се заменят
със „само за местния работодател или местното лице, приело на работа командировани
или изпратени работници или служители“.
2. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Не се изисква разрешение за достъп
до пазара на труда за работници – граждани
на трети държави, ползващи се от временна
закрила, за срока на временната закрила,
определен с акт на Министерския съвет.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. В § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби
думата „лице“ се заменя с „физическо лице,
юридическо лице или негово поделение, както
и всяко друго организационно и икономически
обособено образувание, което самостоятелно
наема работници или служители по трудово
правоотношение“.
§ 23. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г.,
бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г.,
бр. 21 от 2021 г. и бр. 8, 17, 18 и 32 от 2022 г.)
в чл. 108а, ал. 3 след думата „рехабилитация“
се добавя „трудова заетост“.
§ 24. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 25 май 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3187

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
ОТ 27 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на туризма за
2022 г. за авансово финансиране на разходи
по Програмата за ползване на хуманитарна
помощ за лица, търсещи временна закрила в
Република България вследствие на военните
действия в Украйна, приета с Решение № 145
на Министерския съвет от 2022 г., изменена
и допълнена с решения № 181, № 239, № 241
и № 298 от 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на туризма за
2022 г. в размер 54 267 360 лв. за изпълнение
на Програмата за ползване на хуманитарна
помощ за лица, търсещи временна закрила в
Република България вследствие на военните
действия в Украйна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. по „Политика в областта на устойчивото развитие на
туризма“, бюджетна програма „Подобряване
на политиките и регулациите в сектора на
туризма“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на туризма да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Чл. 5. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, в срок
до 30 юни 2022 г. министърът на туризма
извършва за средствата по чл. 1 промяна в
намаление на разходите по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“,
бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“,
по бюджета на Министерството на туризма и
уведомява министъра на финансите.
(2) Със су мата по а л. 1 се нама л яват
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
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държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
(3) Министърът на финансите да извърши
произтичащите промени от ал. 1 по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
30 май 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за приемане на Програма на мерките за за
крила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.
съгласно приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 да се осигурят от
централния бюджет за 2022 г. в рамките на
предвидените за тази цел средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето
във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с
Постановление № 298 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм.
и доп., бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от
2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г.,
бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 28
от 2016 г., бр. 22 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г.,
бр. 36 от 2019 г. и бр. 30 от 2020 г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва нет о м у в „Държа вен
вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

Ученик от IX – X клас и от XI – XII клас, класиран индивидуално
до 18 годишна възраст.

ВЕСТНИК

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
Национален академичен конкурс за ученици и студенти 2.1 акомпанятори "Проф. Савка Шопова", орг. НМА "П.Владигеров"София. Провежда се 5 - 6 март 2022 г. в София.

Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД

национални и международни конкурси.

Подпомагане за обучение в курсове по изкуства - майсторски
класове, летни академии, пленери, подпомагане за участие в

от НУРОЗДИД за:

Ученик от VIII до XII клас от държавно училище, финансирано
чрез Министерството на културата (МК) или ученик в частно
училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години
през 2022 г. на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, включен в Раздел I от Програмата.
Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерството
но културата (МК) или от частно училище, класиран
индивидуално от първо до трето място в прогимназиална
възрастова група/състезателна група/ категория/ вид/жанр
изкуство/инструмент/ раздел/направление на национален или
международен конкурс, включен в Раздел I от Програмата.
Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне
на документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби - служебна
бележка от организатора за включване в курс за обучение –
майсторски клас, лятна академия или пленер, както и за
включване в национален или международен конкурс, справка от
организатора за вида и стойността на дейностите, както и документ
за класиране.
Ученик от VIII до XII клас от държавно училище по изкуствата и
по културата, финансирано чрез МК или от общинско и частно
училище, класиран индивидуално до навършване на 18 години
през 2022 г. на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в
програмата.

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

ДЪРЖАВЕН

2.

1.

Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(НУРОЗДИД)

РАЗДЕЛ I. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

ПРОГРАМА
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2022 г.
2

Приложение
към чл. 1

БРОЙ 41
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Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура.

Ученик от VIII до XI клас до 18-годишна възраст, четири раздела
- артистична фотография, репортажна фотография, портрет и
пейзаж.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на кавал и народно пеене.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на пиано, цигулка и виола, нисък щрайх –
виолончело и контрабас, класическа китара, дървени духови
инструменти, медни духови инструменти, ударни инструменти,
класическо пеене.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура,
акордеон.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, каба гайда,
гъдулка, тамбура и акордеон.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас,
флейта, обой, валдхорна, ударни инструменти и класическо пеене.
Ученик от VIII до XI клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.
Ученик от ІХ - Х клас до навършване на 18-годишна възраст.

Ученик от VIII до XI клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст от първа възрастова група по специалностите
драматичен театър, куклен театър, пантомима.
Ученик от VIII - IX клас и от Х - ХІІ клас до 18-годишна възраст.

ДЪРЖАВЕН

Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, орг.
Национален музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче”,
2.9.
Община Стара Загора. Провежда се 30 април - 1 май 2022 г. в Стара
Загора.
Национален конкурс за млади изпълнители на кавал и добруджанска
песен „Иван Георгиев“, орг. Община Генерал Тошево, НЧ „Дора
2.10.
Габе 1940“, с. Дъбовик. Провежда се на 15 май 2022 г. в с. Дъбовик,
община Генерал Тошево.
Национален конкурс за учащи от учебни заведения, в които се
изучава фотография „Фото Академика” - София, орг. Фотографска
2.11.
академия „Янка Кюркчиева”. Провежда се на 01 юни 2022 г. в
София.
Национален конкурс "Широка лъка пее, свири и танцува", орг.
2.12.
НУФИ „Широка лъка“. Провежда се 11-12 юни 2022 г. в Широка

2.8.

2.7.

Национален конкурс „Проф. Камен Попдимитров”, орг. НМУ „Л.
Пипков” – София. Провежда се на 30 март 2022 г. в София.
Национален конкурс за изпълнители на народни инструменти и
народно пеене „Песенна дъга над Кутев”, орг. НУФИ „Ф.Кутев”.
Провежда се на 1 април 2022 г. в Котел.
Национален конкурс за инструменталисти и певци „Светослав
Обретенов“, орг. Община Провадия. Провежда се 7 - 10 април 2022
г. в Провадия.
Национален конкурс за танцьори „Златна гега”, орг. НУФИ „Филип
Кутев” – Котел. Провежда се на 16 април 2022 г. в Котел.
Национален конкурс по теория на музикалните елементи и история
на музиката, орг. НМУ „Л.Пипков” – София. Провежда се на 24
април 2022 г. в София.
Национален конкурс за изпълнение на българска музикална творба
„Върбан Върбанов“, орг. НУМСИ „Проф. П. Владигеров”, УН
„Родни звуци”. Провежда се 29 - 30 април 2022 г. в Бургас.

Национален ученически конкурс по актьорско майсторство, орг.
НГСЕИ – Пловдив. Провежда се 25 - 26 март 2022 г. в Пловдив.
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Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на народно пеене.
Ученик от VIII до XI клас до 18- годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

Ученик от VIII до XI клас до 18-годишна възраст: по живопис;
графика; скулптура; художествена керамика; силикатен дизайн;
художествена дърворезба/мебел; художествена обработка на
метали; художествена тъкан; моден дизайн; рекламна
графика/графичен дизайн; илюстрация и оформление на
книгата/анимация; детски играчки; иконопис;
стенопис/мозайка/витраж; пространствен дизайн/промишлен
дизайн; сценичен костюм; театрален, кино и телевизионен
декор/театрална кукла.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст - певец.

Ученик от ХI и XII клас до 18-годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

ДЪРЖАВЕН

Национален конкурс за класическа китара "Живи струни", орг. НУИ
2.18. "П.Пипков" – Плевен, Сдружение "Изкуството до мен", читалище
ЛИК-1959". Провежда се 01- 3 юли 2022 г. в Плевен.
Национален фолклорен конкурс "Дунавски славеи", орг. Община
2.19. Русе, ОДЦ за култура и изкуство – Русе. Провежда се 09-10 юли
2022 г. в Русе.
Национален музикален и танцов конкурс "Пиленце пее", орг.
2.20.
"Бодифолк". Провежда се на 23 октомври 2022 г. в София.
2.21. Национален ученически конкурс за учебна рисунка по натура, орг.
НУИИ „Ил. Петров”, НХА. Провежда се 29-30 октомври 2022 г. в
София.

2.17.

Национален акордеонен конкурс “Танцуващи клавиши”, орг.
2.13. Община Нови Пазар, НЧ ”Хр.Ботев”. Провежда се 9 -11 юни 2022 г.
в Нови Пазар.
Национален конкурс по хармония „Проф. Парашкев Хаджиев”, орг.
2.14. НМУ „Л. Пипков” – София. Провежда се 26 - 27 март и 18 - 19 юни
2022 г. в София.
Национален конкурс за млади джаз изпълнители, орг. НУМСИ
2.15. "Хр.Морфова" - Ст. Загора. Провежда се на 18 юни 2022 г. в Стара
Загора.
Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави
2.16. “Вълшебни ритми”, орг. Община Нови Пазар и НЧ ”Хр.Ботев”.
Провежда се 17 - 19 юни 2022 г. в Нови Пазар.
Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни
изкуства и дизайн, орг. МК и НДК. Провежда се 27 юни – 08 юли
2022 г. в София.

лъка.
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ВЕСТНИК

2.32.

2.31.

2.30.

2.29.

ДЪРЖАВЕН

2.28.

2.27.

Б.

Национален конкурс „Плакат“, орг. НХГ "Ц.Лавренов" - Пловдив.
Провежда се м. ноември 2022 г. в Пловдив.
МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
Международен конкурс за класическа китара, орг. НЧ
Ученик от VIII до XII клас, индивидуалeн изпълнител до 18„Братство1869”, НЧ "Пробуда 1961", Община Кюстендил.
годишна възраст на класическа китара.
Провежда се 07 - 09 април 2022 г. в Кюстендил.
Международен конкурс за инструменталисти, певци и композитори
Ученик от VIII до XII клас, индивидуалeн изпълнител до 18„Музиката и земята“, орг. Фондация „Земята и хората“. Провежда се
годишна възраст на класическа китара.
26-29 април 2022 г. в София.
Международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18изпълнители „Проф. Асен Диамандиев“, орг. Сдружение "Мюзик
годишна възраст на клавищни инструменти, класическо пеене,
Контекст", СБМТД, НМА "Проф.П.Владигеров" - София, АМТИИ
класическа китара, струнни инструменти, духови инструменти.
"Ас.Диамандиев" - Пловдив. Провежда се 24- 26 юни 2022 г. в
Боровец.
Международен фолклорен конкурс „Пауталия”, орг. Община
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18Кюстендил, НЧ „Братство 1869”. Провежда се 01 - 03 юли 2022 г. в годишна възраст на народно пеене, тамбура и акордеон.
Кюстендил.
Международен конкурс за музикално, танцово и изобразително
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18изкуство "Орфееви таланти" - Пловдив, орг. АМТИИ "Проф. Асен
годишна възраст на народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура.
Диамандиев" - Пловдив и Национален младежки фолклорен съюз.
Провежда се 15 - 17 юли 2022 г. в Пловдив.
Международен младежки конкурс „Надежди, майстори, таланти“,
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18орг. Община град Добрич. Провежда се 05 - 09 септември 2022 г. в
годишна възраст на пиано, цигулка, виола, класическа китара.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на струнни лъкови инструменти - цигулка,
виола, виолончело, контрабас.
Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст на класически танц, съвременни танцови техники,
характерни танци и акробатичен танц.
Ученик от VIII до XII клас до 18- годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.
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2.26.

Национален конкурс за изпълнители на тамбура „Руско Стефанов”,
2.22. орг. Община Сунгурларе. Провежда се на 29 октомври 2022 г. в
Сунгурларе.
Национален конкурс за пианисти "Мила Михайлова", орг. НУИ
2.23. "Д.Христов" - Варна, Провежда се 29 октомври - 1 ноември 2022 г.
във Варна.
Конкурс за млади изпълнители на оркестрови инструменти "Добрин
2.24. Петков", орг. НУМТИ "Д.Петков" - Пловдив. Провежда се 9 - 12
ноември 2022 г. в Пловдив.
Национален конкурс "Празник на танца", орг. НЧ "Христо Ботев
2.25. 1928". Провежда се 19 - 20 ноември 2022 г. във Варна.
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РАЗДЕЛ IІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(НУРОЗДИД)
Ученик от държавно училище, финансирано чрез
Предоставяне на еднократно финансово подпомагане по чл. 8 Министерството на образованието и науката (МОН), класиран до
навършване на 18 години през 2022 година по мярка от
от НУРОЗДИД за:
програмата:
- индивидуално на първо, второ или трето място на
- Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт; национален или международен конкурс, олимпиада или състезание
- Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни в областта на изкуството и науката;
- в индивидуалeн спорт на първо, второ или трето място на
лагери;
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство,
- Подпомагане за участие в национални и международни
балканско първенство или индивидуално на първо място на
конкурси, олимпиади и състезания организирани от училища,
центрове за подкрепа на личностно развитие, научни и творчески финали на държавно индивидуално първенство или ученически
игри;
съюзи, фондации, сдружения и фирми.
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на

Ученик от VIII до XII клас, до 18-годишна възраст, в държавно
училище, финансирано от МК, класиран индивидуално от първо
до трето място в съответната възрастова група/ състезателна
група/категория/ вид/жанр изкуство/инструмент/
раздел/направление /формат/учебен предмет/наука/проект/вид
спорт/ спортна дисциплина.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

Ученик от VIII до XII клас, индивидуален изпълнител до 18годишна възраст.

ДЪРЖАВЕН

1.

2.36.

Международен флейтов конкурс, орг. Фондация "Европейска
2.33. музикална академия". Провежда се 28 - 30 октомври 2022 г. във
Варна.
Международен конкурс за цигулари "Недялка Симеонова", орг.
2.34.
Община Хасково. Провежда се м. октомври 2022 г. в Хасково.
Международен клавирен конкурс "Класика и съвременност", орг.
2.35. НУМСИ „Хр.Морфова“ – Стара Загора. Провежда се 16 - 19
ноември 2022 г. в Стара Загора.
Национални и международни конкурси, олимпиади и състезания по
раздели II и III от Програмата.

Добрич.
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ВЕСТНИК

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА

ДЪРЖАВЕН

Предоставяне на стипендия по чл. 10 от НУРОЗДИД

олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство
или балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от
отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на
държавно първенство или на финали на ученически игри.
Ученик от частно училище, класиран до навършване на 18 години
през 2022 година по мярка, включена в Раздел II от програмата
Закрилата се предоставя при условията на чл. 14 и при представяне
на документите по чл. 14а от Наредбата за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране от държавно
училище, финансирано чрез Министерството на образованието и
науката (МОН), класиран до навършване на 18 години през 2022
година по мярка от програмата:
- индивидуално на първо, второ или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта
на изкуството и науката;
- в индивидуалeн спорт на първо, второ или трето място на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство,
балканско първенство или индивидуално на първо място на
финали на държавно индивидуално първенство или ученически
игри;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство
или балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от
отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на
държавно първенство или на финали на ученически игри.
Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране от общинско
или частно училище, класиран индивидуално до навършване на 18
години през 2022 г. на първо, второ или трето място на национален
или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени
в Раздел II от програмата.
12
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Втора възрастова група - VIII –ХІІ клас, в два раздела стихотворение и есе

Една група – VІІІ–ХІІ клас, в две направления – поезия и проза.

ВЕСТНИК

2.9.

2.8.

2.7.

Една група – VІІІ-ХІІ клас, в конкурса за есе и една група – VІІІХІІ клас, в конкурса за индивидуална научна разработка (проект).

Четвърта възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, раздел солисти.

Трета и четвърта възрастова група, индивидуални изпълнители по
народно пеене и инструменталисти: гайда, кавал, тамбура и
гъдулка.

VІІІ–ХІІ клас, 3-та група, литературна творба
VІІІ–ХІІ клас, първа категория, 4-та възрастова група, весела
детска рисунка

Четвърта възрастова група – VIII-XII клас

Четвърта възрастова група солисти – поп вокал, хореография и
инструменталисти - струнни, клавирни и духови.

Трета възрастова група – VІІІ–ХІІ клас: в направление литературно
творчество и в направление изобразително изкуство – раздел
рисунка и раздел приложно изкуство.

ДЪРЖАВЕН

2.6.

2.5.

2.4.

2.3.

2.2.

2.1.

Национален конкурс „Моите детски мечти” от Националния
календар за изяви по интереси на децата и учениците,
организиран от МОН и НДД. Провежда се през февруари 2022 г.
в София.
Национален конкурс „Път към славата“, организиран от Арт
център „Кърнолски“, РУО – София-град, дирекция
„Образование“ и район „Оборище“ – Столична община, и др.
Провежда се през март 2022 г. в София.
Национален конкурс „Българските архитектурни паметници в
макети“, организиран от ЦПЛР-ОДК – Варна и община Варна.
Провежда се през февруари 2022 г. във Варна.
Национален конкурс „Малките нашенци“ за весела детска
рисунка и хумористична литературна творба, организиран от
община Казанлък и ЦПЛР ОДК „Св. Иван Рилски“ - Казанлък.
Провежда се през март 2022 г. в Казанлък.
Национален конкурс „Диньо Маринов” за изпълнители на
народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове,
оркестри и ансамбли от Националния календар за изяви по
интереси на децата и учениците, организиран от ЦПЛР ОДК –
Варна и община Варна.
Провежда се през април 2022 г. във Варна.
Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен от
Националния календар за изяви по интереси на децата и
учениците, организиран от ЦПЛР ОДК – Пловдив и община
Пловдив. Провежда се през април 2022 г. в Пловдив.
Национални конкурси под надслов „За хляба наш...” за научна
разработка (проект) и за есе, организирани от ФХСБ, ЦПЛР ОДК
– Благоевград и община Благоевград. Провежда се през април
2022 г. в Благоевград.
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”, организиран
от община Бургас, къща музей „Петя Дубарова”, РУО – Бургас.
Провежда се през май 2022 г. в Бургас.
Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на
Ботев” от Националния календар за изяви по интереси на децата
и учениците, организиран от ЦПЛР ЦРД – Враца и община
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2.18.

2.17.

2.16.

Четвърта възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, за индивидуални
изпълнители в три жанрови категории – класически, характерен и
съвременен танц.

Две възрастови групи – VІІІ–Х клас и ХІ-ХІІ клас, в две категории
графика (графична рисунка) и живопис
Втора и трета възрастова група – VІІІ–Х клас и ХІ-ХІІ клас в два
формата – електронна презентация и реферат.

Втора възрастова група – VIII-XII клас, индивидуални
изпълнители в раздел „Хореография“, категория съвременен танц.

Възрастова група VІІІ–ХІІ клас

ДЪРЖАВЕН

2.15.

2.14.

Национален етап на конкурса за детска рисунка „С очите си
видях бедата” от Националния календар за изяви по интереси на
децата и учениците, организиран от ГДПБЗН към МВР и НДД.
Провежда се през юни 2022 г. в София.
Национален литературен конкурс „Който спаси един човешки
живот, спасява цяла вселена“ от Националния календар за изяви
по интереси на децата и учениците, организиран от Център
„Алеф“ и община Бургас. Провежда се юни 2022 г. в Бургас.
Национален конкурс „Несебър – остров на изкуствата“,
организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК-Несебър.
Провежда се през юли 2022 г. в Несебър.
Национален пленер – конкурс по графика и живопис „Врачанска
есен”, организиран от община Враца и СУ „Отец Паисий” Враца. Провежда се през октомври 2022 г. във Враца.
Национален ученически конкурс от Националния календар за
изяви по интереси на децата и учениците, организиран от
Национален клуб „Родолюбие”, НДД и др. Провежда се през
ноември 2022 г. в София.
Национален танцов конкурс за театрално-сценични танци –
класически балет, характерни и съвременни танци „България
танцува”, организиран от община Димитровград и Общинския
център за танцово изкуство. Провежда се през ноември 2022 г. в
Димитровград.

Три възрастови групи – VIII-XII клас, в направленията: поезия,
проза (разказ или есе), рисунка и приложно изкуство (присъжда се
само първо място на националния етап по статут).
Трета възрастова група, първа, втора и трета категория.
(присъжда се само първо място на националния етап по статут).

VIII-XII клас в три жанра – класически, характерен и съвременен
танц.

Трета възрастова група - VIII-XII клас, в разделите поезия, проза,
рисунка, приложно изкуство.

14

2.13.

2.12.

2.11.

2.10.

Национален конкурс „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“ от
Националния календар за изяви по интереси на децата и
учениците, организиран от МОН и НДД. Провежда се през май
2022 г. в София.
Национален балетен конкурс за купа „Българска роза“,
организиран от община Казанлък и ЦПЛР-ОДК „Св. Иван
Рилски“ - Казанлък. Провежда се през юни 2022 г. в Казанлък.
Национален конкурс „Бог е любов”, организиран от МОН.
Провежда се през юни 2022 г. в София.

Враца. Провежда се през май 2022 г. във Враца.
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Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран
Национални конкурси, включени в раздел І на програмата за 2022 индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група,
г.
категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел,
направление.

Трета възрастова група – VІІІ–ХІІ клас, в направление „Народно
приложно изкуство“, в два раздела – керамика и декоративни пана
и тъкани.

Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
Национално зимно математическо състезание за ученици от VIII Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
2.21.
до XII клас. Провежда се през януари 2022 г. в Ямбол.
Национално състезание по лингвистика.
Пет състезателни групи – VIII–ХІІ клас
2.22.
Провежда се през януари 2022 г. в София.
Пролетни математически състезания.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХIІ клас.
2.23. Провеждат се през март 2022 г. в Русе.
Математическо състезание между профилирани гимназии и
Пет състезателни групи –VІІІ–ХІI клас.
2.24. паралелки на СУ с чуждоезиков профил.
Провежда се през март 2022 г. в Ловеч.
Пролетно национално състезание по физика. Провежда се през
Пет състезателни групи – VІІІ–ХIІ клас.
2.25.
март 2022 г. във Вършец.
Пролетни състезания по информатика. Провеждат се през април Три състезателни групи – VIII -XII клас.
2.26.
2022 г. във Велико Търново.
Национално състезание по финансова грамотност. Провежда се
Пет състезателни групи – VIII -XII клас (присъжда се само първо
2.27.
през март 2022 г. в Русе.
място на националния етап).
Национално състезание „Ключът на музиката“. Провежда се през Една състезателна група – Х клас
2.28.
март 2022 г. в гр. Пловдив
Национална олимпиада по руски език.
2.29.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Провежда се през март 2022 г. в Пловдив.
Национална олимпиада по френски език.
2.30.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Провежда се през март 2022 г. в Бургас.
Национална олимпиада по италиански език.
2.31.
Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.
Провежда се през март 2022 г. в София

2.20

2.19.

Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа
до Васильовден” от Националния календар за изяви по интереси
на децата и учениците, организиран от НДД. Провежда се през
декември 2022 г. в София.
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Една състезателни група – VІІІ–ХІІ клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Две състезателни групи – VIII -XII клас

Пет състезателни групи – VІІІ–ХІІ клас.

Пет състезателни групи – VIII -XII клас

Пет състезателни групи – VIII-XII клас.

Две състезателни групи – VІІІ- ХІІ клас.

Една състезателна група – VІІІ–ХІІ клас.

Една състезателни група – VІІІ –ХІІ клас.

Две състезателни групи – VІІІ–ХІІ клас.

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

ВЕСТНИК

2.47.

2.46.

2.45.

2.44.

2.43.

2.42.

2.41.

Пет състезателни групи – VIII-XII клас.
Четири състезателни групи – VІІІ– ХІІ клас.

Пет състезателни групи – VІІІ–ХII клас.

ДЪРЖАВЕН

2.40.

2.39.

2.38.

2.37.

2.36.

2.35.

Национална олимпиада по испански език.
Провежда се през март 2022 г. във Велико Търново.
Национална олимпиада по английски език.
Провежда се през март 2022 г. в Кърджали.
Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда.
Провежда се през март 2022 г. в Гоце Делчев.
Национална олимпиада по информатика.
Провежда се през март 2022 г. в Плевен.
Национална олимпиада по биология и здравно образование.
Провежда се през март 2022 г. в Силистра.
Национална олимпиада по философия.
Провежда се през март 2022 г. във Видин.
Национално състезание по химия и опазване на околната среда
„Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“.
Провежда се през април 2022 г. в Стара Загора.
Национално състезание по компютърни мрежи.
Провежда се през април 2022 г. в София.
Национално състезание по предприемачество „Практични
финанси“. Провежда се през април 2022 г. в София.
Национална олимпиада по немски език.
Провежда се през април 2022 г. в Плевен
Национална олимпиада по физика.
Провежда се през април 2022 г. в Русе.
Национална олимпиада по лингвистика.
Провежда се през април 2022 г. във Видин.
Национална олимпиада по математика.
Провежда се през април 2022 г. в София.
Национална олимпиада по български език и литература.
Провежда се през април 2022 г. във Велико Търново.
Национална олимпиада по техническо чертане.
Провежда се през април 2022 г. в София.
Национален конкурс „Млади таланти”, организиран от МОН
Провежда се през април 2022 г. в София.
16

2.34.

2.33.

2.32.

11
С Т Р.
БРОЙ 41

Национална олимпиада по история и цивилизации. Провежда се
през април 2022 г. в Смолян.
Национална олимпиада по география и икономика.
Провежда се през април-май 2022 г. в Русе.
Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория
за изкуство“. Провежда се през май 2022 г. в Кърджали.
Национална олимпиада по астрономия.
Провежда се през май 2022 г. в Бургас.
Национална олимпиада по информационни технологии.
Провежда се през май 2022 г. в Монтана.
Национална олимпиада по гражданско образование.
Провежда се през май 2022 г. в Пловдив.
Национален летен турнир по информатика.
Провежда се през юни 2022 г. в Стара Загора.
Национално многоезично състезание по английски, испански,
италиански, немски, руски и френски език.
Провежда се през ноември 2022 г.
Шест състезателни групи – XI клас:
ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – АЕ
АЕ, ФЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – НЕ
АЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ, РЕ – ФЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, РЕ – ИЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИтЕ, ИЕ – РЕ
АЕ, ФЕ, НЕ, ИЕ, РЕ – ИтЕ
Две състезателни групи – VIII – XII клас.

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Две състезателни групи – VIII -XII клас

Две състезателни групи – VIII -XII клас

Три състезателни групи – VIII -XII клас

Една състезателна група – Х клас

Три състезателни групи – VIII – IX, X и XI-XII клас

Две състезателни групи – X и XII клас

2.56.

ДЪРЖАВЕН

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на
английски език. Провежда се през ноември 2022 г.
В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА
Международна Менделеева олимпиада по химия.
Възрастова група X – XII клас.
2.57.
Провежда се през април-май 2022 г. в Унгария, Будапеща
Международна олимпиада по философия.
Възрастова група до 18 години.
2.58.
Провежда се май 2022 г. в Лисабон, Португалия.
VIII-XII клас, за индивидуални изпълнители в два раздела – пиано
Международен детски конкурс „Слънце, радост, красота”,
и забавна/естрадна песен.
2.59. организиран от община Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.
Провежда се през юни 2022 г. в Несебър.
Международен екологичен форум „Сребърна”. Конкурс за
VIII-XII клас индивидуални участници с проекти по избрана тема.
2.60. ученически индивидуални проекти по екология и опазване на
околната среда, организиран от НДД, община Силистра,

2.55.

2.54.

2.53.

2.52.

2.51.

2.50.

2.49.

2.48.
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Балканска олимпиада по информатика. Провежда се 2022 г.
Балканска олимпиада по математика. Провежда се 2022 г.
Европейска олимпиада по физика (EuPhO). Провежда се през май
2022 г. Словения
Европейска олимпиада по информатика за девойки (EGOI).

2.72.
2.73.

Възрастова група до 18 години.

Две възрастови групи - VIII клас и IX – XII клас
Две състезателни групи – VIII клас и IX – XII клас
Възрастова група до 18 години.

Възрастова група, VIII клас

Възрастова група до 18 години.

ВЕСТНИК

2.75.

2.74.

2.71.

2.70.

2.69.

Четвърта възрастова група – VІII – XII клас, индивидуални
изпълнители на забавна песен.

Възрастова група до 18 години

Възрастова група до 18 години

Възрастова група до 18 години

Възрастова група Х–ХІІ клас

Възрастова група ІХ–ХІІ клас

ДЪРЖАВЕН

2.68.

2.67.

2.66.

2.65.

Международна олимпиада по биология. Провежда се през юли
2022 г. в Ереван, Армения.
Международна олимпиада по химия. Провежда се през юли 2022
г. в Тянжин, Китай.
Международна олимпиада по математическа лингвистика.
Провежда се юли 2022 г. в о-в Ман, Великобритания.
Международна олимпиада по информатика. Провежда се през
август 2022 г. в Индонезия.
Международна олимпиада по география и икономика. Провежда
се през юли 2022 г. във Франция.
Международен конкурс на изкуствата – конкурс за изпълнители
на детска и забавна песен „Речни ноти”, организиран от община
Тутракан, Общинския център за извънучилищни дейности –
Тутракан. Провежда се през август 2022 г. в Тутракан.
Международна олимпиада по астрономия. Провежда се през
октомври 2022 г. в Италия.
Европейска олимпиада по информатика. Провежда се 2022 г.

Четвърта възрастова група – VІII – XII клас, в раздел музикално
изкуство: народно пеене, кавал, поп пеене, пиано.

Възрастова група до 18 години.

Възрастова група до 18 години.

18

2.64.

2.63.

2.62.

2.61.

Фондация „Еврика”, РИОСВ - Русе, ЦПЛР ОДК - Силистра.
Провежда се през юни 2022 г. в Силистра.
Международна олимпиада по математика. Провежда се през юли
2022 г. в Осло, Норвегия.
Международна олимпиада по физика. Провежда се през юли 2022
г. в Беларус.
Международен конкурс за изкуства „Радост на брега”,
организиран от общините Созопол, Поморие и Бургас и
сдружение „Радост на брега“. Провежда се през юни 2022 г. в
Созопол.
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Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, от VIII до
XII клас, класиран до навършване на 18 години по мерки от раздел
III на Програмата.

б) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до
ХII клас, спечелил индивидуална награда в един от колективните
спортове.
Ученик от държавно, частно или общинско училище от VIII до XII
клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на
първо място.

ВЕСТНИК

2.81.

2.80.

Финали на Ученически игри за учениците с увреден слух,
нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на
централната нервна система - един за календарната година за
съответната възраст и пол, определено от съответната
лицензираната българска спортна федерация/асоциация,
администрираща спорта за хора с увреждания и отговарящо на
условията по букви „а” и „б”. Провеждат се април – юни 2022
година.
Финали на световни, европейски и балкански първенства и на
състезания по авиомоделизъм, ракетомоделизъм, автомоделизъм
и корабомоделизъм, включени в Националния спортен календар
на МОН. Провеждат се през май и юни 2022 г.
Финали на международни и държавни състезания/първенства по
видове спорт, включени в раздел III на програмата - мерки за
закрила на деца с изявени дарби, предложени от министъра на
младежта и спорта за 2022 г.

а) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до
ХII клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на
първо място в един от спортовете - бадминтон, тенис на маса,
шахмат и лека атлетика – 7 дисциплини (без щафета)
б) ученик в държавно, частно или общинско училище от VІІІ до
ХII клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална
награда от отбор, класиран на първо, второ или трето място, в
един от спортовете – баскетбол, волейбол, хандбал и футбол.
а) ученик от държавно, частно или общинско училище от VІІІ до
ХII клас, класиран до навършване на 18 години на първо място по
един вид спорт, спортна дисциплина, категория (при най-малко
трима участници в дисциплина или категория).

ДЪРЖАВЕН

2.79.

2.78.

Финали на Ученически игри за съответната възраст и пол,
включени в Националния спортен календар на МОН.
Провеждат се април – юни 2022 година.

Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

2.77.

2.76.

Провежда се през октомври 2022 г. в Турция.
Международен фестивал „Съзвездия в Несебър“ - организиран от VIII-XII клас, раздел изобразително изкуство
община Несебър и ЦПЛР ОДК - Несебър.
Провежда се през август 2022 г. в Несебър.
Ученик от държавно училище, финансирано от МОН, класиран
Международни конкурси, включени в раздел І на програмата за
индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група,
2022 г.
категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел,
направление.
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ВЕСТНИК

1.2.Ученик в държавно спортно училище при представяне на

20

1.1. Подпомагане за участие в тренировъчни лагери, национални и 1.1.Ученик в държавно спортно училище или ученик в частно
международни спортни състезания по спортове, включени в мярка 2 от училище предоставил:
раздел III на програмата за 2022 г.
- документ за участие в тренировъчен лагер, в държавно или
международно състезание;
- справка от организаторите за вида и стойността на дейностите;
- документ по чл.14, ал.2, удостоверяващ класирането по чл.14, ал.1
от НУРОЗДИД.

Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда за
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД)
1. Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на 1. Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез
деца с изявени дарби чрез предоставяне на еднократно финансово Министерството на младежта и спорта (ММС) или ученик в
подпомагане по чл. 8 от НУРОЗДИД за:
частно училище, класиран до навършване на 18-годишна
възраст, по спортовете включени в мярка 2 на раздел III на
Програмата за 2022 г.:
- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство,
балканско първенство или индивидуално на първо място на финали
на държавно индивидуално първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или
балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от
отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на
държавно първенство.
2. Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез
ММС, класиран до навършване на 18-годишна възраст:
- Индивидуално на първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на
изкуството и науката.

РАЗДЕЛ ІII. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА
И СПОРТА
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2.1. Международно първенство и държавно първенство за съответната 1. Ученик от VIII до XII клас, класиран в индивидуален спорт до
възрастова група и пол, включени в календарите на лицензираните навършване на 18 години на първо, второ или трето място на
български спортни федерации*.
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство и
балканско първенство по спортовете: спортна акробатика, бадминтон,
*Лицензираните български спортни федерации са включени в биатлон, бобслей, борба, бокс, брейк, вдигане на тежести,
регистъра на спортните федерации, воден от министъра на младежта и ветроходство, гребане, голф, джудо, кану-каяк, карате, кик-бокс,
спорта и
публикуван на електронната страница на ММС - колоездене, конен спорт, кърлинг, лека атлетика, модерен петобой,
http://mpes.government.bg
плуване, самбо, скокове батут, скокове във вода, артистично
плуване, ски алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски бегови
2.1.1 Олимпийски игри, Световно първенство, Европейско първенство дисциплини, ски скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна
и Балканско първенство** включени в календарите на лицензираните гимнастика, стрелба с лък, стрелба – трап и скийт, спортна стрелба,
български спортни федерации по:
спортно катерене, скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на
- олимпийските спортове включени в Зимни олимпийски игри 2022 г. маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шахмат, шорттрек,
шотокан карате-до и художествена гимнастика.
в Пекин, Китай и Летни олимпийски игри 2024 г. в Париж, Франция;
- неолимпийските спортове по които през учебната 2021/2022 г. се
Не се включват: финали на първенства с регламенти на европейски
осъществява обучение в спортните училища;

1.2 Подпомагане за обучение в курсове по изкуства и наука, участие в документите по чл. 14а, ал.2 от НУРОЗДИД.
пленери, национални и международни конкурси, олимпиади и
състезания.
2. Стимулиране на деца с изявени дарби чрез стипендия по чл. 10 Ученик от VIII до XII клас към момента на класиране в
от НУРОЗДИД.
държавно спортно училище, финансирано чрез ММС, ученик в
частно училище или ученик в общинско училище, класиран до
навършване на 18 години по спортовете, включени в мярка 2 на
раздел III на Програмата за 2022 г.:
- в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство,
балканско първенство или индивидуално на първо място на финали
на държавно индивидуално първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство или
балканско първенство;
- спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор,
класиран на първо, второ или трето място на финали на държавно
първенство.
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2. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години
индивидуална награда**, от отбор, класиран на първо, второ или
трето място на финали на държавно първенство в олимпийски
колективен спорт: баскетбол, водна топка, волейбол, ръгби, футбол,
хандбал, хокей на трева и хокей на лед.
**Индивидуалните награди в колективните спортове са публикувани
на електронната страница на ММС

- спортовете включени в Ученическите игри.
регионални първенства, турнири, купи, кръгове.
**постигнатото класиране на Балканско първенство да е при минимум
участие на 4 държави и при конкуренция от 6 участници в дисциплина 2.Ученик от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години
или категория.
индивидуална награда на олимпийски игри, световно първенство,
европейско първенство или балканско първенство в колективните
спортове баскетбол, водна топка, волейбол, ръгби, футбол, хандбал,
хокей на трева и хокей на лед.
2.1.2 Финал на държавно първенство* за съответната възрастова група 1. Ученик от VІІІ до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване
и пол, включени в календарите на лицензираните български спортни на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално
федерации, вписани в регистъра на спортните федерации, воден от първенство по спортовете: бадминтон, биатлон, бобслей, борба, бокс,
министъра на младежта и спорта и публикуван на електронната брейк, вдигане на тежести, ветроходство, гребане, голф, джудо, канустраница на ММС по олимпийските спортове включени в Зимни каяк, колоездене, конен спорт, кърлинг, лека атлетика, модерен
олимпийски игри 2022 г. в Пекин, Китай и Летни олимпийски игри петобой, плуване, скокове батут, скокове във вода, артистично
2024 г. в Париж, Франция.
плуване (соло), ски алпинизъм, ски алпийски дисциплини, ски
*Държавните първенства, валидни за предоставяне на закрила, се бегови дисциплини, ски-скокове, сноуборд, спортни шейни, спортна
определят от лицензираните български спортни федерации и са гимнастика, стрелба с лък, стрелба – трап и скийт, спортна стрелба,
обобщени в справка публикувана на електронната страница на ММС - спортно катерене, скейтборд, сърф, таекуондо WT, тенис, тенис на
http://mpes.government.bg
маса, триатлон, фехтовка, фигурно пързаляне, шорттрек и
Постигнатото класиране на Държавно първенство да е при минимум художествена гимнастика и при спазване на следните изисквания:
участие на 4 спортни клуба и при конкуренция от 6 участници в
Не се включват:
дисциплина или категория.
- финали на първенства с регламенти на турнири, купи, кръгове;
- в индивидуалните видове спорт дисциплини като щафети, двойки,
тройки, четворки и др.
- финали на състезания по гребен ергометър;
- финали на лекоатлетически състезания в зала;
- финали на летни състезания с ролкови ски.
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2.3 Финали на държавно първенство за деца в риск по олимпийски вид
спорт, включени в държавния спортен календар на съответната
лицензирана спортна федерация, вписана в регистъра на спортните
федерации, воден от министъра на младежта и спорта и публикуван на
електронната страница на ММС.
2.4. Национален и международен конкурс/олимпиада или състезание,
включени в раздел I и II на програмата за 2022 г.

ДЪРЖАВЕН

Ученик от VIII до XII клас в държавно спортно училище,
финансирано от ММС, класиран до навършване на 18 години
индивидуално в съответната възрастова група, състезателна група,
категория, вид или жанр изкуство, инструмент, раздел, направление,
формат, учебен предмет, наука, проект.

Ученик от VIII до XII клас, класиран индивидуално до навършване
на 18 години на първо място на финали на държавно индивидуално
първенство по спортовете: лека атлетика, бадминтон, тенис на маса и
таекуондо WT.

4. спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда, от
отбор, класиран на първо, второ или трето място на финали на
държавно първенство в колективен спорт.

2.2. Финал на международно първенство или държавно първенство за Ученик от VIII до XII, класиран:
хора с увреждания, включени в държавния и международен спортен 1. в индивидуален спорт до навършване на 18 години на първо,
календар на съответните лицензирани спортни организации.
второ или трето място на паралимпийски игри, световно първенство,
европейско първенство или балканско първенство.
2. индивидуално до навършване на 18 години на първо място на
финали на държавно индивидуално първенство - без щафети, двойки,
тройки, четворки и др.
3. спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда в
колективните спортове на паралимпийски игри, световно първенство,
европейско първенство или балканско първенство.
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Общ брой еднократни финансови подпомагания
Общ брой стипендии по програмата за 2022 г.
Брой стипендии за доизплащане през 2022 г. по програмата за 2021 г.
ВСИЧКО

266 280
304

14 860
978 140
807 000
1 800 000

244 215
290

80
1 132
929
2 141

512 445
1 950
10

474 660
313 515
484
362

ДЪРЖАВЕН

Министерство на младежта и спорта
1. Еднократно финансово подпомагане на деца по чл. 8 от НУРОЗДИД от държавни и частни училища, обхванати в
програмата по раздел ІІI, т. 1 за 2022 г.
2. Стипендии за деца от държавни, общински и частни училища, обхванати в програмата по раздел ІІІ, т. 2 за 2022 г.
3. Доизплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца от държавни, общински и частни
училища по програмата от 2021 г.

793 050
4 875

259 265
227 205

358
263

25

494 505
8 035

Средства
(в лв.)

45

Брой

24

Министерство на образованието и науката
1. Еднократно финансово подпомагане на деца по чл. 8 от НУРОЗДИД от държавни и частни училища, обхванати в
програмата по раздел ІІ, т. 1 за 2022 г.
2. Стипендии за деца от държавни, общински и частни училища, обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 2 за 2022 г.
3. Доизплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца от държавни, общински и частни
училища по програмата от 2021 г.

Министерство на културата
1. Еднократно финансово подпомагане на деца по чл. 8 от НУРОЗДИД от държавни и частни училища, обхванати в
програмата по раздел І, т. 1 за 2022 г.
2. Стипендии за деца от държавни, общински и частни училища, обхванати в програмата по раздел І, т. 2 за 2022 г.
3. Доизплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца от държавни, общински и частни
училища по програмата от 2021 г.

Мерки за закрила

РАЗДЕЛ IV. СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА ПО РАЗДЕЛ І, II и ІII
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 75 на Министерския съвет от 2007 г. за
прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59,
61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009
на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установя
ване на система на Общността за митничес
ки освобождавания (кодифицирана версия)
(ОВ, L 324 от 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 32 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5 и 27
от 2010 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 39, 77 и 103 от
2020 г. и бр. 60 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7а, ал. 1, т. 1 думата „приложението“ се заменя с „приложение № 1“.
§ 2. Създава се чл. 7б:
„Чл. 7б. (1) Определя следните правила за
прилагане на Решение № (ЕС) 2021/2313 на
Комисията от 22 декември 2021 г. за освобождаване от вносни мита и ДДС при внос
на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г.
(ОВ, L 464 от 28.12.2021 г.), наричано по-нататък „Решение № (ЕС) 2021/2313“:
1. освобождават се от вносни мита и от
данък върху добавената стойност съгласно
чл. 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313 стоките,
необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г., съгласно
приложение № 2;
2. освобождаването от мита и ДДС се прилага за държавни органи при внос на стоки по
чл. 1, параграф 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313;
3. за целите на Решение № (ЕС) 2021/2313
чл. 1, 2 и 3 не се прилагат.
(2) Агенция „Митници“ представя на Комисията:
1. ежемесечно на 15-о число на месеца,
следващ месеца на вноса, информация относно естеството и количествата на стоките,
допуснати без вносни мита и ДДС съгласно
чл. 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313;
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2. в срок до 31 октомври 2022 г.:
а) списък на организациите, одобрени от
посочените в чл. 1, параграф 1, буква „в“
от Решение № (ЕС) 2021/2313 компетентни
органи в държавите членки;
б) обобщена информация относно естеството и количеството на стоките, освободени
от вносни мита и от ДДС съгласно чл. 1 от
Решение № (ЕС) 2021/2313;
в) мерки, предприети за осигуряване на
спазването на чл. 78, 79 и 80 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.
за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана
версия) и на чл. 55, 56 и 57 от Директива
2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г.
за определяне приложното поле на член 143,
букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по
отношение на освобождаването от данък върху
добавената стойност при окончателен внос
на някои стоки, по отношение на стоките,
необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 г., съгласно
приложение № 2.
(3) Не се допуска използването на сток и по а л. 1, т. 1 з а це л и , ра з л и ч н и о т
борбата с последиците от пандемията от
COVID-19 през 2022 г. и попадащи в приложното поле на чл. 74 от Регламент (ЕО)
№ 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г.
за установяване на система на Общността за
митнически освобождавания (кодифицирана
версия).“
§ 3. В § 4 от заключителните разпоредби:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „приложението“ се заменя с „приложение № 1“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Член 7б и приложение № 2 към него
се прилагат за стоки, внесени от 1 януари
2022 г. до 30 юни 2022 г.“
§ 4. Приложението към чл. 7а, ал. 1, т. 1
става приложение № 1 към чл. 7а, ал. 1, т. 1.
§ 5. Създава се приложение № 2 към чл. 7б,
ал. 1, т. 1:
„Приложение № 2
към чл. 7б, ал. 1, т. 1

Списък на стоките, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през
2022 г., които се освобождават от вносни мита и от данък върху добавената стойност съгласно
чл. 1 от Решение № (ЕС) 2021/2313
№

Наименование

Описание на стоките/продуктите

1. Медицински апа- Респиратори за интензивна и субинтензивна грижа
рати
Медицински вентилатори (дихателни апарати за реанимация)
Други апарати за кислородна терапия, включително
кислородни палатки
Оксигенация на екстракорпоралната мембрана
2. NIV маски за цяло NIV маски за цяло лице и ороназални маски за уста и нос
лице

Кодове по
КН
ex 9019 20 00
ex 9019 20 00

(MFN)
Ставка
мито1
осв.
осв.

ex 9019 20 00

осв.

ex 9018 90
ex 9019 20 00

осв.
осв.
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3. Маски

4. Ръкавици
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Описание на стоките/продуктите

БРОЙ 41
Кодове по
КН

(MFN)
Ставка
мито1

Текстилни маски за лице без сменяем филтър или ex 6307 90 10
механични части, включително хирургични маски и ex 6307 90 98
маски за лице за еднократна употреба, изработени от
нетъкан текстил

12 %

Хартиени хирургически маски

ex 4818 90 10

осв.

ex 4818 90 90

осв.

6,3 %

Газови маски с механични части или сменяеми филтри ex 9020 00 00
за защита срещу биологични агенти, включително и такива маски за защита на очите или за лицето – щитове

1,7 %

Пластмасови ръкавици

ex 3926 20 00

6,5 %

Хирургични ръкавици от каучук

4015 11 00

2 %

Други ръкавици от каучук

ex 4015 19 00

2,7 %

Трикотажни или плетени ръкавици, които са импрег- ex 6116 10
нирани или покрити с пластмаса или каучук

8,9 %

Текстилни ръкавици, различни от трикотажни или ex 6216 00
плетени

7,6 %

5. Защитни щитове
за лице

– Еднократни и многократни щитове за лице
ex 3926 20 00
– Пластмасови щитове за лице (покриващи повече от ex 3926 90 97
зоната на очите)

6,5 %

6. Очила

Защитни очила/очила

2,9 %
2,9 %

7. Работни облекла
– Непромокаеми
тоги – различни
видове – различни
размери
– За щ и т н и о б лек ла за хиру рг и че ск а/мед ицинска употреба,
от филц или от
нетъкан текстил,
дори импрегнир а н и , п р о м а з ани, покрити или
ламинирани (тъкани от позиции
56.02 или 56.03)

Облекла и принадлежности към тях (включително ръ- ex 4015 90 00
кавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст),
за всякакъв вид употреба, от вулканизиран невтвърден
каучук

5 %

Защитни облекла

ex 3926 20 00

6,5 %

Облекла и принадлежности към тях

ex 4818 50 00

осв.

ex 9004 90 10
ex 9004 90 90

Облекла от трикотажни или плетени платове от позиции ex 6113 00 10
5903, 5906 или 5907
ex 6113 00 90

8 %
12 %

Други облекла, трикотажни или плетени

12 %

6114

Защитни облекла за хирургична/медицинска употреба, ex 6210 10
от филц или нетъкан текстил, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани (платове от позиция
56.02 или 56.03)

12 %

Други защитни облекла от текстил, от гумирани тек- ex 6210 20
стилни тъкани или тъкани, които са импрегнирани, ex 6210 30
промазани, покрити или ламинирани (тъкани платове
ex 6210 40
от позиции 59.03, 59.06 или 59.07)
ex 6210 50

12 %

8. Калъфи за обув- Калъфи за обувки/калцуни
ки/калцуни

12 %
12 %
12 %

ex 3926 90 97

6,5 %

ex 4818 90 10

осв.

ex 6307 90 98

6,3 %

9. RNA extractors
RNA extractors
РНК екстрактори РНК екстрактори

9027 80

осв.

10. COVID-19 Тестови комплекти/инструменти и апарати, използвани
в диагностичния
тест

ex
ex
ex
ex

– Комплекти за тестване на коронавирусна болест
– Диагностични
Диагностични реактиви на базата на имунологични
реакции

3002
3002
3002
3002

13
14
15
90

00
00
00
90

осв.

Диагностични реактиви на базата на тест за полиме- ex 3822 00 00
разна верижна реакция (PCR) на нуклеинова киселина

осв.

Инструменти, използвани в клинични лаборатории за ex 9027 80 80
ин витро диагностика

осв.

Комплекти за вземане на проби

ex 9018 90

осв.

ex 9027 80

осв.
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ВЕСТНИК

Описание на стоките/продуктите

С Т Р. 2 7
Кодове по
КН

11. Лекарствени про- – Hydrogen peroxide presented as a medicament/Водороден ex 3003 90 00
дукти/Ваксини
пероксид под формата на медикамент
ex 3004 90 00
– Paracetamol/Парацетамол
– Hydrochloroquine/Хидрохлорохин
– Lopinavir/Ritonavir/Лопинавир/Ритонавир
– Chloroquine/Хлорохин
– Azitromycin/Азитромицин
– Favipiravir/Фавипиравир
– Remdesivir/Ремдесивир
– Tocilizumab/Тоцилизумаб
– ВИР – 7831 /ГСК 4182136/
– РЕГН КОВ2
– СТ-П59 /Регданвимаб/
– Бамланивимаб
– Комбинация бамланивимаб и етезевимаб
– Ваксини за COVID-19
3002 20 10

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3256

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер до 15 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за
изплащане на фактически извършени разходи
за дейности по издаването на българските
документи за самоличност в изпълнение на
поети ангажименти по сключени договори
на Министерството на вътрешните работи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2022 г.
(2) Със сумата 15 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извършва съответните промени по бюджета

(MFN)
Ставка
мито1
осв.

осв.

“
на Министерството на вътрешните работи
за 2022 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2022 г. за изплащане на минимал
ни диференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2022 г. в размер 13 140 лв. за
изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност на учениците

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

от държавните спортни училища в дневна и
комбинирана форма на обучение.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическа активност, физическо възпитание,
спорт и спортно-туристическа дейност на
деца и учащи в институции в системата на
предучилищното и училищното образование
и във висшите училища (обн., ДВ, бр. 26 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3258

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване
на дейности по Програмата за изграждане,
пристрояване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища
2020 – 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 4 069 021 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини
и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г. – 197 748 лв.;
2. допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за
2022 г. – 3 871 273 лв., разпределени съгласно
приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 2.2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. на базата на фактически
извършени разходи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се увеличат разходите по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 46 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2022 г.
за финансово осигуряване на дейности по
Програмата за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020 – 2022 г. (ДВ,
бр. 29 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „6 209 126“ се
заменя с „6 004 238“.
2. В чл. 1, ал. 2, т. 2 числото „6 175 526“
се заменя с „5 970 638“.
3. В чл. 3, ал. 2 думите „чл. 1, ал. 2, т. 2“
се заменят с „чл. 1, ал. 2, т. 1“.
4. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 2:
а) ред „община Казанлък“ се заличава;
б) на ред „Общини“, в колона 4 числото
„6 175 526“ се заменя с „5 970 638“.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5,
т. 2.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и т. 2 от Решение
№ 543 на Министерския съвет от 2020 г. за
приемане на Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на
детски ясли, детски градини и училища за
периода 2020 – 2022 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община
Гърмен

Област
Благоевград

Дейност/предназначение

Средства
(в лв.)

Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков“
в УПИ Х-83, кв. 12, с. Рибново – нов корпус за спортни дейности, с. Рибново – 183 966 лв.; Пристрояване,
надстрояване и реконструкция на съществуваща втора сграда на детска градина „Светлина“ в УПИ XV,
кв. 12 по плана на с. Рибново – 104 176 лв.

288 142

Бургас

Бургас

Изграждане на ДГ „Надежда“, блок В, УПИ I, кв. 121,
зона „В“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас

90 813

Сунгурларе

Бургас

Изграждане на нова сграда на целодневна детска градина
и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна
детска градина „Зорница“ в УПИ V, кв. 21 по ПУП на
с. Грозден

227 275

Велико Тър- Велико Търново Реконстру к ци я на сграда на ПМГ „Васил Дру мев“
ново
за осигуряване на едносменен режим на обучение –
гр. В. Търново

299 953

Добрич

Добрич

Изграждане на нова сграда за детска градина № 10 „Слънчице“, гр. Добрич – 195 717 лв.; Изграждане на нова сграда
на детска градина № 12 „Щурче“, гр. Добрич – 12 600 лв.

208 317

Ловеч

Ловеч

Час т и ч но п р еус т р ойс т во и п рис т р оя ва не на П ЕГ
„Екзарх Йосиф“, гр. Ловеч

17 520

Троян

Ловеч

Реконструкция на съществуваща постройка в НУ „Христо
Ботев“, гр. Троян

3 998

Пловдив

Пловдив

Изграждане на нова детска градина за 8 групи в ж.к.
„Тракия“, гр. Пловдив

623 858

„Родопи“

Пловдив

Цялостно изграждане на нова сграда на ДГ „Синчец“ в
УПИ IV, кв. 13 по плана на с. Браниполе

35 370

Кайнарджа

Силистра

Изграждане на нова ДГ в с. Голeш

Котел

Сливен

Изграждане на нова детска градина в с. Градец

21 600

Твърдица

Сливен

Основен ремонт на детска градина „Щастливо детство“,
гр. Твърдица

95 100

Ботевград

Софийска

Изграждане на нова сграда на детска градина „Здравец“,
с. Литаково

63 074

Елин Пелин

Софийска

Пристрояване на детска градина „Детелина“, с. Нови хан

20 160

Костинброд

Софийска

Изграждане на двуетажна детска градина за шест групи
в УПИ I-2757, кв. 100, гр. Костинброд – 26 283 лв.; Пристрояване и реконструкция на детска градина „Виолина“
в УПИ I – за детски гр., кв. 42А, с. Петърч – 209 941 лв.

236 224

602 175

С Т Р.

30

Община
Самоков

Мъглиж
Опан

ДЪРЖАВЕН
Област
Софийска

Стара Загора
Стара Загора

Стара Загора Стара Загора

Чирпан

Стара Загора

ВЕСТНИК

Дейност/предназначение

БРОЙ 41
Средства
(в лв.)

Преустройство, реконструкция и пристрояване на детска
градина в УПИ XV, кв. 17 по плана на гр. Самоков във
филиал на детска градина „Пролет“, гр. Самоков

458 460

Пристрояване на двуетажен корпус на ДГ „Камбанка“ и
изграждане на прилежащата инфраструктура, гр. Мъглиж

204 888

Нова детска градина в УПИ ІV, кв. 44 по плана на с. Опан
(довършване на започнато строителство, включително
двор, без обзавеждане, с. Опан)

350 471

Изграждане на многофункционална сграда, образователни
съоръжения, общежитие, столова и дворно пространство
в УПИ II – училище, кв. 412, гр. Стара Загора, за нуждите на ПГКНМА

12 563

Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда,
с. Свобода

11 312

Общо

3 871 273

3259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 90 на Ми
нистерския съвет от 2000 г. за условията и реда
за предоставяне на стипендии на студентите,
докторантите и специализантите от държав
ните висши училища и научни организации
(обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83
и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния
административен съд от 2003 г. – бр. 67 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от
2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г.,
бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от
2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59
от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от
2018 г., бр. 10 и 55 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г.
и бр. 2 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 4 – 9 се отменят.
§ 2. В чл. 3 ал. 12 се отменя.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 числото „500“ се заменя
със „750“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1, т. 3 числото „500“ се
заменя със „750“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 април 2022 година.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за определяне годишния размер на средствата
за финансиране на духовните училища от бю
джета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. Оп редел я г од и ш н и я размер на
средствата от държавния бюджет за 2022 г. –
3 375 112 лв. за финансиране на духовните училища по чл. 41 от Закона за предучилищното
и училищното образование от бюджета на
Министерството на образованието и науката,
както следва:
1. Ду ховно у чилище, гр. Момчилград –
915 311 лв.;
2. Духовно училище Пловдивска духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“,
гр. Пловдив – 469 921 лв.;
3. Духовно училище, гр. Русе – 297 143 лв.;
4. Ду ховно училище Софийска ду ховна
семинария „Св. Иван Рилски“, гр. София –
988 207 лв.;
5. Ду ховно училище „Нювваб“, гр. Шумен – 704 530 лв.
Чл. 2. След 15 ноември 2022 г. министърът
на образованието и науката може да прави
промени на сумите по училища въз основа
на данните за броя на учениците за учебната
2022/2023 година, без да се надвишава общият
размер на средствата.
Чл. 3. Предоставянето на средствата по
чл. 1 се извършва от Министерството на
образованието и науката чрез ежемесечни
преводи по сметките на училищата.

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 17 от Закона за вероизповеданията.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3261

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2022 г. за работа
с деца и ученици от уязвими групи в детски
те градини и училищата и за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 36 692 391 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2022 г. съгласно
приложението, предназначени за:
1. работа с деца и ученици от уязвими
групи в детските градини и училищата –
29 721 852 лв.;
2. допълнително финансиране за издръжка
на паралелки за придобиване на квалификация
по защитени специалности от професии и
специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара
на труда – 6 970 539 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование.
Приобщаващо образование“ – 29 721 852 лв.,
и бюджетна програма „Училищно образование“ – 6 970 539 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централ-

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

ния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Чл. 2. Със сумата 220 539 лв. да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси, чл. 282, ал. 14, т. 1 и 2
от Закона за предучилищното и училищното
образование, чл. 52а от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование,
приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.;
изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101
от 2019 г., бр. 33, 37, 77 и 92 от 2020 г., бр. 13,
56 и 87 от 2021 г. и бр. 7 от 2022 г.), и чл. 9 и
10 от Постановление № 111 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на Списък със
защитените от държавата специалности от
професии, на критериите за определянето
им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда (обн., ДВ,
бр. 54 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2019 г.
и бр. 70 от 2020 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини
и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на
квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2022 г.

№
по
ред

Община

Област

Средства за
работа с деца
и ученици от
уязвими групи

Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда

Общо
средства
(лв.)

1. Банско

Благоевград

6636

25 535

32 171

2. Белица

Благоевград

44 898

0

44 898

3. Благоевград

Благоевград

58 036

21 890

79 926

4. Гоце Делчев

Благоевград

73 514

65 158

138 672

5. Гърмен

Благоевград

171 039

0

171 039

6. Петрич

Благоевград

195 798

14 387

210 185

7. Разлог

Благоевград

13 598

28 775

42 373

8. Сандански

Благоевград

63 153

16 140

79 293

9. Сатовча

Благоевград

2669

0

2669

10. Симитли

Благоевград

23 015

0

23 015

11. Струмяни

Благоевград

117 378

0

117 378

12. Хаджидимово

Благоевград

14 638

0

14 638

13. Якоруда

Благоевград

2132

0

2132

14. Айтос

Бургас

190 495

19 021

209 516

15. Бургас

Бургас

415 920

224 778

640 698

16. Камено

Бургас

91 882

0

91 882

17. Карнобат

Бургас

214 167

13 462

227 629

18. Малко Търново

Бургас

46 746

0

46 746

19. Несебър

Бургас

91 018

11 218

102 236

20. Поморие

Бургас

227 865

26 234

254 099

21. Приморско

Бургас

23 949

0

23 949

22. Руен

Бургас

230 595

0

230 595

23. Созопол

Бургас

99 413

0

99 413

24. Средец

Бургас

359 784

0

359 784

25. Сунгурларе

Бургас

232 192

0

232 192

26. Царево

Бургас

63 223

0

63 223

27. Аврен

Варна

93 508

61 348

154 856

28. Аксаково

Варна

112 068

14 594

126 662

29. Белослав

Варна

5226

86 003

91 229

30. Бяла

Варна

57 940

0

57 940

31. Варна

Варна

258 634

99 065

357 699

32. Ветрино

Варна

31 744

0

31 744

33. Вълчи дол

Варна

116 723

63 034

179 757

34. Девня

Варна

27 170

0

27 170

35. Долни чифлик

Варна

341 513

35 747

377 260

36. Дългопол

Варна

181 939

10 796

192 735
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Средства за
работа с деца
и ученици от
уязвими групи

Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда

Общо
средства
(лв.)

37. Провадия

Варна

205 761

111 884

317 645

38. Суворово

Варна

85 186

88 255

173 441

39. Велико Търново

Велико Търново

30 595

77 812

108 407

40. Горна Оряховица

Велико Търново

107 972

7020

114 992

41. Елена

Велико Търново

56 517

10 884

67 401

42. Златарица

Велико Търново

41 517

35 543

77 060

43. Лясковец

Велико Търново

11 846

30 116

41 962

44. Павликени

Велико Търново

141 371

47 808

189 179

45. Полски Тръмбеш

Велико Търново

90 630

0

90 630

46. Свищов

Велико Търново

42 481

0

42 481

47. Стражица

Велико Търново

111 491

69 727

181 218

48. Сухиндол

Велико Търново

19 129

32 008

51 137

49. Белоградчик

Видин

54 946

61 380

116 326

50. Бойница

Видин

19 131

0

19 131

51. Брегово

Видин

7111

0

7111

52. Видин

Видин

74 799

31 252

106 051

53. Грамада

Видин

16 566

0

16 566

54. Димово

Видин

80 855

0

80 855

55. Кула

Видин

9516

5805

15 321

56. Макреш

Видин

7498

0

7498

57. Ново село

Видин

29 335

0

29 335

58. Ружинци

Видин

71 176

0

71 176

59. Чупрене

Видин

28 599

0

28 599

60. Борован

Враца

77 735

0

77 735

61. Бяла Слатина

Враца

165 163

89 758

254 921

62. Враца

Враца

132 363

164 088

296 451

63. Козлодуй

Враца

134 427

13 934

148 361

64. Криводол

Враца

119 362

36 908

156 270

65. Мездра

Враца

9953

125 872

135 825

66. Мизия

Враца

10 906

5820

16 726

67. Оряхово

Враца

45 341

18 804

64 145

68. Роман

Враца

45 320

0

45 320

69. Хайредин

Враца

16 328

6664

22 992

70. Дряново

Габрово

21 697

42 909

64 606

71. Севлиево

Габрово

135 603

49 422

185 025

72. Трявна

Габрово

2704

0

2704

73. Балчик

Добрич

87 071

22 296

109 367

74. Генерал Тошево

Добрич

96 375

0

96 375

75. Добрич

Добрич

187 624

31 128

218 752

76. Добричка

Добрич

276 473

0

276 473

77. Каварна

Добрич

84 081

35 786

119 867

С Т Р.
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Средства за
работа с деца
и ученици от
уязвими групи

Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда

Общо
средства
(лв.)

78. Крушари

Добрич

88 986

0

88 986

79. Тервел

Добрич

161 044

0

161 044

80. Шабла

Добрич

8617

6664

15 281

81. Ардино

Кърджали

1092

0

1092

82. Джебел

Кърджали

6660

16 471

23 131

83. Кирково

Кърджали

63 698

77 293

140 991

84. Крумовград

Кърджали

108 161

0

108 161

85. Кърджали

Кърджали

233 799

18 896

252 695

86. Момчилград

Кърджали

21 498

0

21 498

87. Дупница

Кюстендил

57 823

67 174

124 997

88. Кюстендил

Кюстендил

136 618

16 039

152 657

89. Невестино

Кюстендил

49 107

0

49 107

90. Рила

Кюстендил

4524

0

4524

91. Трекляно

Кюстендил

4867

0

4867

92. Априлци

Ловеч

0

10 937

10 937

93. Летница

Ловеч

60 164

13 750

73 914

94. Ловеч

Ловеч

105 227

0

105 227

95. Луковит

Ловеч

335 121

35 323

370 444

96. Тетевен

Ловеч

54 914

56 899

111 813

97. Троян

Ловеч

35 388

11 958

47 346

98. Угърчин

Ловеч

143 515

13 328

156 843

99. Ябланица

Ловеч

175 254

53 958

229 212

66 664

0

66 664

100. Берковица

Монтана

101. Бойчиновци

Монтана

49 927

0

49 927

102. Брусарци

Монтана

46 098

0

46 098

103. Вълчедръм

Монтана

130 327

27 674

158 001

104. Вършец

Монтана

120 288

6242

126 530

105. Георги Дамяново

Монтана

2340

32 805

35 145

106. Лом

Монтана

85 302

11 218

96 520

107. Медковец

Монтана

61 629

13 488

75 117

108. Монтана

Монтана

107 898

34 472

142 370

109. Якимово

Монтана

28 813

0

28 813

110. Батак

Пазарджик

2028

0

2028

111. Белово

Пазарджик

9956

0

9956

112. Брацигово

Пазарджик

84 476

40 133

124 609

113. Велинград

Пазарджик

252 446

130 614

383 060

114. Лесичово

Пазарджик

62 356

0

62 356

115. Пазарджик

Пазарджик

682 471

0

682 471

116. Панагюрище

Пазарджик

41 235

0

41 235

117. Пещера

Пазарджик

131 658

40 246

171 904

118. Ракитово

Пазарджик

86 767

62 440

149 207
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Област

Средства за
работа с деца
и ученици от
уязвими групи

Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда

119. Септември

Пазарджик

269 299

74 263

343 562

120. Стрелча

Пазарджик

0

11 218

11 218

121. Сърница

Пазарджик

2340

0

2340

122. Брезник

Перник

7379

11 865

19 244

№
по
ред

Община

Общо
средства
(лв.)

123. Земен

Перник

4901

0

4901

124. Ковачевци

Перник

2512

0

2512

125. Перник

Перник

90 376

40 985

131 361

126. Радомир

Перник

5876

0

5876

127. Трън

Перник

77 408

0

77 408

128. Гулянци

Плевен

117 941

20 876

138 817

129. Долна Митрополия

Плевен

142 670

26 840

169 510

130. Долни Дъбник

Плевен

135 392

20 875

156 267

131. Искър

Плевен

57 812

0

57 812

132. Левски

Плевен

102 922

42 648

145 570

133. Никопол

Плевен

64 146

0

64 146

134. Плевен

Плевен

431 342

329 322

760 664

135. Пордим

Плевен

62 382

94 373

156 755

136. Червен бряг

Плевен

157 232

43 883

201 115

137. Кнежа

Плевен

86 890

80 504

167 394

138. Асеновград

Пловдив

194 748

26 656

221 404

139. Брезово

Пловдив

104 250

9952

114 202

140. Калояново

Пловдив

70 877

21 668

92 545

141. Карлово

Пловдив

454 505

0

454 505

142. Кричим

Пловдив

88 283

0

88 283

143. Лъки

Пловдив

0

40 189

40 189

144. „Марица“

Пловдив

257 030

29 041

286 071

145. Перущица

Пловдив

64 221

0

64 221

146. Пловдив

Пловдив

941 369

276 311

1 217 680

147. Първомай

Пловдив

211 268

40 806

252 074

148. Раковски

Пловдив

344 534

158 738

503 272

149. „Родопи“

Пловдив

36 840

0

36 840

150. Садово

Пловдив

267 761

0

267 761

151. Стамболийски

Пловдив

195 628

0

195 628

152. Съединение

Пловдив

37 027

0

37 027

153. Хисаря

Пловдив

30 668

12 062

42 730

154. Куклен

Пловдив

22 064

16 084

38 148

155. Сопот

Пловдив

16 588

0

16 588

156. Завет

Разград

55 660

47 716

103 376

157. Исперих

Разград

185 263

90 031

275 294

158. Кубрат

Разград

95 928

17 893

113 821

159. Лозница

Разград

44 597

0

44 597

С Т Р.
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Средства за
работа с деца
и ученици от
уязвими групи

Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда

Общо
средства
(лв.)

160. Разград

Разград

130 024

24 609

154 633

161. Самуил

Разград

33 455

47 202

80 657

162. Борово

Русе

21 480

0

21 480

163. Бяла

Русе

44 729

0

44 729

164. Ветово

Русе

100 123

74 867

174 990

165. Две могили

Русе

31 118

15 004

46 122

166. Иваново

Русе

8980

0

8980

167. Русе

Русе

76 635

140 110

216 745

168. Сливо поле

Русе

71 512

0

71 512

169. Ценово

Русе

27 126

0

27 126

170. Алфатар

Силистра

39 250

0

39 250

171. Главиница

Силистра

113 616

0

113 616

172. Дулово

Силистра

226 902

0

226 902

173. Кайнарджа

Силистра

189 530

58 023

247 553

174. Силистра

Силистра

81 248

11 148

92 396

175. Ситово

Силистра

75 066

66 988

142 054

176. Тутракан

Силистра

177. Котел

Сливен

178. Нова Загора
179. Сливен

39 598

0

39 598

254 703

24 939

279 642

Сливен

536 713

98 718

635 431

Сливен

1 641 412

21 619

1 663 031

180. Твърдица

Сливен

540 375

42 236

582 611

181. Баните

Смолян

1352

0

1352

182. Девин

Смолян

13 173

79 595

92 768

183. Златоград

Смолян

0

42 039

42 039

184. Неделино

Смолян

0

11 922

11 922

185. Рудозем

Смолян

0

41 339

41 339

186. Смолян

Смолян

24 526

0

24 526

187. Столична

София-град

1 024 243

248 966

1 273 209

188. Божурище

София област

5966

0

5966

189. Ботевград

София област

127 971

0

127 971

190. Горна Малина

София област

27 716

12 536

40 252

191. Долна баня

София област

90 220

11 611

101 831

192. Елин Пелин

София област

31 297

97 710

129 007

193. Етрополе

София област

52 239

52 898

105 137

194. Златица

София област

0

23 225

23 225

195. Ихтиман

София област

287 137

28 774

315 911

196. Костенец

София област

46 204

66 107

112 311

197. Правец

София област

84 558

0

84 558

198. Самоков

София област

304 760

27 039

331 799

199. Сливница

София област

5538

91 034

96 572

200. Чавдар

София област

4368

0

4368

201. Братя Даскалови

Стара Загора

149 527

0

149 527
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Средства за
работа с деца
и ученици от
уязвими групи

Средства за защитени
специалности от професии и специалности
от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда

Общо
средства
(лв.)

202. Гурково

Стара Загора

116 428

12 484

128 912

203. Гълъбово

Стара Загора

84 025

42 166

126 191

204. Казанлък

Стара Загора

301 979

0

301 979

205. Мъглиж

Стара Загора

315 331

0

315 331

206. Николаево

Стара Загора

190 623

55 235

245 858

207. Опан

Стара Загора

37 192

0

37 192

208. Павел баня

Стара Загора

231 857

13 750

245 607

209. Раднево

Стара Загора

101 687

0

101 687

210. Стара Загора

Стара Загора

539 454

0

539 454

211. Чирпан

Стара Загора

250 142

99 663

349 805

212. Антоново

Търговище

52 834

0

52 834

213. Омуртаг

Търговище

119 229

0

119 229

214. Попово

Търговище

83 179

44 761

127 940

215. Търговище

Търговище

224 406

18 729

243 135

216. Димитровград

Хасково

276 969

17 164

294 133

217. Ивайловград

Хасково

30 274

46 653

76 927

218. Любимец

Хасково

110 694

67 034

177 728

219. Маджарово

Хасково

19 882

55 371

75 253

220. Минерални бани

Хасково

8983

28 845

37 828

221. Свиленград

Хасково

112 936

0

112 936

222. Симеоновград

Хасково

193 816

25 142

218 958

223. Стамболово

Хасково

46 596

12 906

59 502

224. Тополовград

Хасково

78 887

107 948

186 835

225. Харманли

Хасково

197 533

0

197 533

226. Хасково

Хасково

441 592

193 580

635 172

227. Велики Преслав

Шумен

29 990

0

29 990

228. Венец

Шумен

61 392

0

61 392

229. Върбица

Шумен

91 881

0

91 881

230. Каолиново

Шумен

128 177

0

128 177

231. Каспичан

Шумен

79 087

0

79 087

232. Никола Козлево

Шумен

98 437

40 848

139 285

233. Нови пазар

Шумен

120 905

46 807

167 712

234. Смядово

Шумен

47 234

0

47 234

235. Хитрино

Шумен

15 072

0

15 072

236. Шумен

Шумен

256 515

44 115

300 630

237. Болярово

Ямбол

58 032

0

58 032

238. Елхово

Ямбол

76 743

0

76 743

239. Стралджа

Ямбол

295 843

0

295 843

240. „Тунджа“

Ямбол

299 193

5805

304 998

241. Ямбол

Ямбол
ОБЩО

3262

592 976

58 386

651 362

29 721 852

6 970 539

36 692 391

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.
за отменяне на нормативни актове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя Постановление № 161 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на
Наредба за представителите по индустриална
собственост (ДВ, бр. 64 от 2017 г.).
§ 2. Отменя Наредбата за представителите
по индустриална собственост, приета с Постановление № 161 на Министерския съвет
от 2017 г. (ДВ, бр. 64 от 2017 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3263

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.
за изменение и допълнение на Постановле
ние № 144 на Министерския съвет от 2012 г.
за назначаване на персонал за нуждите на
Европейските училища (обн., ДВ, бр. 54 от
2012 г.; изм., бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „не повече от една година“ се заменят с „не повече от три години“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Лица, за които срокът за командироване е изтекъл, включително с периода
на удължаване, може да бъдат назначавани
отново на работа в Европейските у чилища, при условие че между предходното и
новото командироване са работили в системата на предучилищното и училищното
образование на Република България поне
три години и последната им оценка в системата на Европейските у чилища е била
положителна.“

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 100 000 000 лв. по бюджета
на Министерството на отбраната за 2022 г.
за изграж дане на интегрирана система и
инфраструктура за усвояване, експлоатация
и осигуряване на новия тип боен самолет,
вк лючително за съпътстващи разходи по
придобиването му по чл. 1, ал. 5, т. 7.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата на фактически извършените разходи да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „А дминистративно осигуряване,
инфраструктура и управление на риска“, по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2022 г.
(2) Със сумата по чл. 2, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната на базата
на фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2022 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 7.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:
Асен Василев

За министър-председател:
Асен Василев

Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 30 МАЙ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджетите на Министерския съвет и на
Министерството на здравеопазването за
2022 г. за авансово финансиране на разхо
ди за лица, търсещи временна закрила в
Република България вследствие на военните
действия в Украйна
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2022 г. в размер до 13 700 000 лв. за финансиране на разходи за лица, търсещи временна
закрила в Република България вследствие на
военните действия в Украйна, както следва:
1. по бюджета на Министерския съвет – до
11 200 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 310 000 лв., във връзка със засиления
миграционен натиск на граждани от Украйна,
от които:
а) за обезпечаване на дейности на областните администрации – до 1 750 000 лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ – 310 000 лв.;
б) за обезпечаване на дейности на Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет – до 9 450 000 лв.;
2. по бюджета на Министерството на здравеопазването – до 2 500 000 лв. за финансиране
на дейности на Българския Червен кръст, във
връзка със засиления миграционен натиск на
граждани от Украйна.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сума в размер до 1 750 000 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ – 310 000 лв.,
да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“.
(2) Със сума в размер до 9 450 000 лв. да
се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. по „Други бюджетни
програми“, бюджетна програма „Убежище и
бежанци“.
(3) Със сума в размер до 10 890 000 лв. да
се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 3. (1) Със сума в размер до 2 500 000 лв.
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
по бюджетна програма „Администрация“.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за
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държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 4. Главният секретар на Министерския съвет да извърши произтичащите от
чл. 2 промени по бюджета на Министерския
съвет за 2022 г. в размер до 11 200 000 лв. на
базата на фактически извършените разходи и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на здравеопазването да
извърши произтичащите от чл. 3 промени по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. в размер до 2 500 000 лв. на
базата на фактически извършените разходи и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Чл. 7. (1) След предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Добро управление“ и по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ за средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1 главният секретар
на Министерския съвет извършва промяна
в намаление на разходите по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“
и по „Други бюджетни програми“, бюджетна
програма „Убежище и бежанци“, по бюджета
на Министерския съвет и уведомява министъра на финансите.
(2) След предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Добро управление“ и по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
за средствата по чл. 1, ал. 1, т. 2 министърът
на здравеопазването извършва промяна в намаление на разходите по бюджетна програма
„А дминистрация“ по бюджета на Министерството на здравеопазването и уведомява
министъра на финансите.
(3) Със сумата по чл. 2, ал. 3 се намаляват показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
(4) Със сумата по ал. 2 се намаляват показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(5) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от ал. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването и
на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3268

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106
ОТ 31 МАЙ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановле
ние № 105 на Министерския съвет от 2022 г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджетите на Министерския съвет и на Ми
нистерството на здравеопазването за 2022 г.
за авансово финансиране на разходи за лица,
т ърсещи временна закри ла в Реп ублика
България вследствие на военните действия
в Украйна
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1, буква „б“ думите
„Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет“ се заменят с „администрацията на Министерския съвет“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „по „Други бюджетни
програми“, бюджетна програма „Убежище и
бежанци“ се заменят с „Област „Осигуряване
на дейността и организацията на работата на
Министерския съвет“, бюджетна програма
„Министерски съвет и организация на дейността му“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) По „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“, да се създаде администриран
разходен параграф „Разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България
вследствие на военните действия в Украйна“
със сумата по ал. 1.
(5) По Област „Осигуряване на дейността и
организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Министерски
съвет и организация на дейността му“, да се
създаде администриран разходен параграф
„Разходи за лица, търсещи временна закрила
в Република България вследствие на военните
действия в Украйна“ със сумата по ал. 2.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1 думите „Други бюджетни
програми“, бюджетна програма „Убежище и
бежанци“ се заменят с „Област „Осигуряване
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на дейността и организацията на работата на
Министерския съвет“, бюджетна програма
„Министерски съвет и организация на дейността му“.
§ 4. В § 1 от заключителните разпоредби
думите „чл. 77, ал. 2“ се заменят с „чл. 74,
ал. 1 и чл. 77, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3301

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107
ОТ 31 МАЙ 2022 Г.

за допълнение на Постановление № 181 на
Министерския съвет от 2009 г. за определяне
на стратегическите обекти и дейности, които
са от значение за националната сигурност
(обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71
и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 5 и 21 от
2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28 и 57 от 2015 г.,
бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 9
и 81 от 2019 г. и бр. 33 и 87 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, в
раздел V ІІІ „Сектор „Телекомуникации и
информация“, в т. 2 „Стратегически обекти“
се създава подточка 2.11:
„2.11. „Български пощи“ – ЕАД.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3302

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108
ОТ 31 МАЙ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постано
вление № 86 на Министерския съвет от
2020 г. за създаване на Консултативен съвет
във връзка с Европейската зелена сделка
(ДВ, бр. 40 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието и в чл. 1 думите
„във връзка с“ се заменят със „за“.
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§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Съветът консултира и подпомага
Министерския съвет във връзка със:
1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент,
Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета
на регионите „Европейска зелена сделка“
(COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г.
(Съобщението) ефекти за Република България;
2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатичната
сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост,
опазване, възстановяване и адаптиране на
околната среда;
3. консултативния процес и дискутиране
на предложения за решения и изготвяне на
детайлни анализи и модели по отношение
на целите на Европейския съюз за постигане
на неутралност по отношение на климата
до 2050 г. и промените в законодателството,
свързани с пакета „Подготвени за цел 55“,
съвместно със заинтересованите страни;
4. взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за
идентифициране и прилагане на решенията,
свързани с декарбонизацията на икономиката
и постигане целите за неутралност към климатичните изменения;
5. актуализиране на националните планове,
позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на Европейската
комисия за зелената сделка;
6. иницииране и постигане целите на реформите, свързани със зеления компонент
в Националния план за възстановяване и
устойчивост на Република България.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател, секретар и членове.
(2) Председател на Съвета е заместник
министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите.
(3) Заместник-председател на Съвета е
министърът на енергетиката или определен
от него заместник-министър на енергетиката.
(4) Секретарят на Съвета се определя със
заповед на министър-председателя по предложение на заместник министър-председателя
по к лиматични политики и министър на
околната среда и водите.
(5) Членове на Съвета са:
1. представител на президента на Репуб
лика България;
2. заместник министър-председателят по
ефективно управление;
3. заместник министър-председателят по
еврофондовете и министър на финансите;
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4. заместник министър-председателят по
икономиката и индустрията и министър на
икономиката и индустрията;
5. заместник министър-председателят по
регионалното развитие и благоустройството
и министър на регионалното развитие и благоустройството;
6. министърът на труда и социалната политика;
7. министърът на образованието и науката;
8. министърът на транспорта и съобщенията;
9. министърът на земеделието;
10. министърът на външните работи;
11. министърът на здравеопазването;
12. министърът на иновациите и растежа;
13. министърът на вътрешните работи;
14. министърът на електронното управление;
15. министърът на туризма;
16. по един представител на парламентарно представените политически партии и/или
коалиции;
17. по един представител на национално
представителните организации на работодателите;
18. по един представител на национално
представителните организации на работниците
и служителите;
19. председателят на Българската академия
на науките;
20. председателят на Националния статистически институт;
21. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
22. представител на Института за устойчив
преход и развитие;
23. представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на
университетите и висшите училища;
24. по един представител от секторите на
възобновяемата енергия, от природозащитни
организации; от научноизследователски центрове и от аналитични организации и/или
институти, които да са с опит и експертиза
в областта на декарбонизацията.
(6) Поименният състав на Съвета се определя със заповед на министър-председателя.
§ 4. В чл. 5 думите „министъра на енергетиката“ се заменят с „министър-председателя“.
§ 5. Създават се нови чл. 6 и 7:
„Чл. 6. (1) Към Съвета се създават ресорни
комисии:
1. Комисия за енергиен преход;
2. Комисия за устойчива мобилност;
3. Комисия за енергийна ефективност и
преодоляване на енергийната бедност;
4. Комисия за таксономията и устойчивите
финанси;
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5. Комисия за развитие и прилагане на
иновациите и кръговата и био-базирана икономика;
6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на
биоразнообразие и интегрирането на решения,
които са базирани на природата;
7. Комисия за публичност и комуникации
на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните
промени.
(2) Комисиите по ал. 1 подпомагат експертно Съвета, като:
1. обсъждат модели, анализи и проекти
на решения, които са свързани със зелената
сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност;
2. инициират и координират изпълнението
на реформите, които са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост.
(3) Съставът и дейността на ресорните комисии по ал. 1 се определят с Правилника за
организация на дейността на Консултативния
съвет за Европейската зелена сделка.
(4) Членовете на Съвета могат по право да
се включват в работата на ресорните комисии
лично или чрез свои представители.
Чл. 7. Министерският съвет приема Правилник за организация на дейността на Консултативния съвет за Европейската зелена
сделка съгласно приложението.“
§ 6. Досегашните чл. 6 и 7 се отменят.
§ 7. Параграф 1 от заключителните разпоредби се отменя.
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
„Приложение
към чл. 7

ПРАВИЛНИК

за организация на дейността на Консулта
тивния съвет за Европейската зелена сделка
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат устройството и организацията на дейността
на Консултативния съвет за Европейската
зелена сделка, наричан по-нататък „Съвета“.
С правилника се регламентират правилата
за избор на членове на Съвета и членове на
ресорните комисии.
(2) Съветът приема годишна програма
за дейността си, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година
в съответствие с целите, произтичащи от
нормат и вн и т е а к т ове и с т рат ег и ческ и т е
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док у мен т и в с ъ о т ве т с т вие с р е ф орм и т е
и инвест иции те в Национа лни я п лан за
възстановяване и устойчивост и законодателните предложени я, произтичащите от
Съобщението на Европейската комисия до
Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и
социален комитет и Комитета на регионите
„Европейска зелена сделка“ (COM(2019) 640
final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението)
ефекти за Република България.
(3) Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността
си в срок до 30 юни на следващата година.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА
Чл. 2. (1) Основните функции на Съвета
са свързани с консултиране, координиране и
подпомагане на дейности за осъществяване
на правителствената политика в областта на
Европейската зелена сделка (ЕЗС).
(2) Съветът:
1. предлага проекти на нормативни актове,
стратегии, програми и планове и актуализира
такива, свързани с ЕЗС;
2. осъществява сътрудничество с международни партньори за осъществяване на
политиките на ЕЗС и за възприемане на
правителството като надежден и предпочитан стратегически партньор и иноватор на
Балканите в ЕЗС;
3. координира взаимодействието между
държавните органи, неправителствените и
стопанските организации и други заинтересовани страни, имащи пряко и/или косвено
отношение с ЕЗС;
4. осъществява и други дейности за постигане на целите за устойчиво развитие на страната
и за защита на българските икономически и
социални интереси, свързани с ЕЗС;
5. изисква информация за изпълнението на
реформите и инвестициите по Националния
план за възстановяване и устойчивост, свързан
с изпълнението на целите от ЕЗС;
6. п ри необходимост съ здава рабо т ни
групи, включващи членове на Съвета, представители на институции и външни лица или
организации, по изпълнението на конкретни
дейности по ЕЗС;
7. предлага на Министерския съвет програма за действие, включително финансова
рамка, за изпълнение на политики, свързани
с ЕЗС и Националния план за възстановяване
и устойчивост на Република България;
8. приема годишна програма за дейността
си, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година в съответствие
с целите, произтичащи от нормативните

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

актове и стратегическите документи, които
са насочени към акт уалните проблеми в
сферата на ЕЗС.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател, секретар и членове.
(2) Председател на Съвета е заместник
министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите.
(3) Заместник-председател на Съвета е
министърът на енергетиката или определен
от него заместник-министър на енергетиката.
(4) Секретарят на Съвета се определя със
заповед на министър-председателя по предложение на заместник министър-председателя
по к лиматични политики и министър на
околната среда и водите.
(5) Членове на Съвета са:
1. представител на президента на Република
България;
2. заместник министър-председателят по
ефективно управление;
3. заместник министър-председателят по
еврофондовете и министър на финансите;
4. заместник министър-председателят по
икономиката и индустрията и министър на
икономиката и индустрията;
5. заместник министър-председателят по
регионалното развитие и благоустройството
и министър на регионалното развитие и благоустройството;
6. министърът на труда и социалната политика;
7. министърът на образованието и науката;
8. министърът на транспорта и съобщенията;
9. министърът на земеделието;
10. министърът на външните работи;
11. министърът на здравеопазването;
12. министърът на иновациите и растежа;
13. министърът на вътрешните работи;
14. министърът на електронното управ
ление;
15. министърът на туризма;
16. по един представител на парламентарно представените политически партии и/или
коалиции;
17. по един представител на национално
представителните организации на работодателите;
18. по един представител на национално
представителните организации на работниците
и служителите;
19. председателят на Българската академия
на науките;
20. председателят на Националния статистически институт;
21. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
22. представител на Института за устойчив
преход и развитие;
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23. представители на академичната об
щност, посочени от Съвета на ректорите на
университетите и висшите училища;
24. по един представител от организации,
свързани със секторите на възобновяемата
енергия, от природозащитни организации,
от нау чноизследователск и цент рове и от
аналитични организации и/или институти,
които да са с опит и експертиза в областта
на декарбонизацията.
(6) Поименният състав на Съвета, включително резервните членове, се определят със
заповед на министър-председателя.
(7) Участието на членовете в дейността на
Съвета е лично. При обективна невъзможност
да участват в заседанията на Съвета членовете му се представляват от резервни членове.
(8) Промяна в поименния състав на Съвета
се извършва по реда на ал. 6.
Чл. 4. Председателят на Съвета:
1. представлява Съвета;
2. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на Съвета;
3. контролира изпълнението на решенията
на Съвета;
4. определя ръководителите и състава на
работните групи по чл. 2, т. 6;
5. информира Министерския съвет за решения на Съвета и за изразените възражения
и особени мнения по тях и предлага приемането на проекти на нормативни актове,
свързани с ЕЗС;
6. при отсъствие на председателя на Съвета
неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.
Чл. 5. Секретарят на Съвета:
1. организира подготовката и провеждането
на заседанията на Съвета;
2. координира изготвянето на анализи,
експертизи, становища, инициативи и мерки
по въпроси от компетентността на Съвета;
3. организира и координира изпълнението
на решенията на Съвета;
4. участва съвместно със Секретариата в
организирането на избора на членовете на
ресорните комисии;
5. ръководи заседани ята на ресорните
комисии в качеството на председател на ресорните комисии;
6. координира взаимодействието между
отделните ресорни комисии и членовете на
Съвета;
7. изпълнява и други функции, възложени
му от председателя на Съвета.
Г л а в а

т р е т а

ЗАСЕДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА
Чл. 6. (1) Съветът се свиква по инициатива на председателя, заместник-председателя,
секретаря или на една втора от членовете му.
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(2) Заседанията на Съвета са открити и се
ръководят от председателя на Съвета, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.
(3) Съветът може да реши да проведе закрито заседание въз основа на мотивирано
предложение на председателя.
(4) По предложение на председателя Съветът може да провежда заседания и дистанционно. В случаите, когато заседанието се
провежда дистанционно, се осигурява пряко
и виртуално участие на членовете на Съвета
при спазване на изискванията за кворум.
(5) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат от Секретариата на членовете
на Съвета не по-късно от пет работни дни
преди датата на заседанието чрез техническия
протокол по чл. 18 от Наредбата за общите
изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни
услуги, приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г. и бр. 4
от 2020 г.).
(6) Секретариатът на Съвета публикува
дневния ред и материалите за откритите заседания в портала на консултативните съвети
в срока по ал. 5.
(7) Всеки член може да прави мотивирани
предложения за допълване на дневния ред на
заседанията в срок до един работен ден преди датата на заседанието. Предложенията се
гласуват в началото на съответното заседание.
(8) Всяко предложение за включване в
дневния ред задължително съдържа и проект
на решение.
(9) Членовете на Съвета потвърждават
участието си в заседанието пред Секретариата не по-късно от един работен ден преди
провеждането му.
(10) Заседанията на Съвета са редовни, ако
присъстват повече от половината от членовете му или от съответните резервни членове.
(11) При невъзможност да участва член
на Съвета или негов заместник се замества
от изрично упълномощено лице за всеки
отделен случай.
(12) На заседанията на Съвета могат да
присъстват по отделни въпроси не повече от
двама експерти към всеки от членовете на
Съвета.
(13) Решенията на Съвета се вписват в
протокол, който се изготвя от Секретариата.
Протоколът се подписва от председател я
и от секретаря на Съвета и се изпраща на
членовете му.
(14) Решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
(15) По време на заседанието се води
стенографски запис. Стенограмата заедно с
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внесените на заседанието писмени становища
и други материали от членовете на Съвета
се прилагат към протокола от съответното
заседание на Съвета.
(16) Копие от подписания протокол за всяко
заседание на Съвета се изпраща на всички
членове на Съвета.
Чл. 7. (1) Съветът може да взема решения
и неприсъствено.
(2) Неприсъственото вземане на решения
се реализира чрез техническия протокол по
чл. 18 от Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите и
електронните административни услуги.
(3) Членове на Съвета, които при неприсъствено вземане на решение са командировани и ползват законоустановен отпуск, се
представляват от техните заместници.
(4) Неприсъствените решения се вземат
в срок пет работни дни от получаването на
проекта на решение.
(5) Решението се счита за прието, ако е
подкрепено с „да“ от повече от половината
от членовете.
(6) Непроизнасянето в срок се смята за
мълчаливо съгласие.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА СЪСТАВА
НА РЕСОРНИТЕ КОМИСИИ
Чл. 8. (1) Към Съвета се създават ресорни
комисии:
1. Комисия за енергиен преход;
2. Комисия за устойчива мобилност;
3. Комисия за енергийна ефективност и
преодоляване на енергийната бедност;
4. Комисия за таксономията и устойчивите
финанси;
5. Комисия за развитие и прилагане на
иновациите и кръговата и био-базирана икономика;
6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на
биоразнообразие и интегрирането на решения,
които са базирани на природата;
7. Комисия за публичност и комуникации
на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните
промени.
(2) Комисиите по ал. 1 подпомагат експертно Съвета, като:
1. обсъждат модели, анализи и проекти
на решения, които са свързани със зелената
сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност;
2. инициират и координират изпълнението
на реформите, предвидени в Националния
план за възстановяване и устойчивост.
(3) Членовете на Съвета могат по право да
се включват в работата на ресорните комисии
лично или чрез свои представители.
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(4) Всяка ресорна комисия се състои от
председател, заместник-председател, секретар
и членове. Председател на всички ресорни
комисии е секретарят на Съвета.
(5) Председател ят на Съвета определ я
със заповед комисия за избор на ресорните
комисии и правилата за избор на членове. В
състава на комисията се включват секретарят
на Съвета, двама представители на Съвета и
двама експерти от Секретариата.
(6) Секретариатът организира избора на
членовете на ресорните комисии.
(7) Всяка ресорна комисия има структура
и самостоятелна дейност съгласно предвидената реформа и цел в Националния план за
възстановяване и устойчивост на Република
България.
(8) Ресорните комисии се подпомагат експертно от Секретариата.
(9) В ся к а р е с орна ком иси я на вс ек и
6 месеца на ротационен принцип избира от
своя състав с явно гласуване, с повече от
половината гласове заместник-председател
на ресорната комисия.
(10) Секретарят на съответната ресорна
комисия се определя от председателя на ресорната комисия. Секретарят води протокол
за всяко заседание на ресорната комисия.
(11) В състава на ресорните комисии се
включват представители на министерства,
организации и научни среди, които да имат
професионален опит в областта на декарбонизацията и/или в областта на съответната
дейност и тематична насоченост на съответната ресорна комисия.
Г л а в а

п е т а

ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 9. (1) Съветът поддържа собствена
страница на Портала за консултативни съвети
на Министерския съвет.
(2) Съветът публикува на страницата по
ал. 1 всички документи и материали за дейността си, включително:
1. акта за създаване;
2. състава на Съвета;
3. годишната програма за дейността на
Съвета;
4. предварителния график с индикативни
дати за провеждане на редовните заседания;
5. дневния ред и материалите от заседанията;
6. решенията и протоколите от заседанията;
7. годишните отчети за работата на Съвета;
8. правилата, процедурите, критериите и
условията за финансова подкрепа на общественозначими проекти на юридически лица с
нестопанска цел.
Чл. 10. Съветът може да разпространява
чрез Секретариата информация за дейността си.
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Чл. 11. Съветът може да организира обществени обсъждания по важни въпроси,
засягащи развитието на гражданското общес
тво: приемане на приоритети и стратегии,
становища по актуални обществени теми и
законопроекти и др.
Чл. 12. (1) Съветът представя годишен
доклад за дейността си до 30 юни за предходната година.
(2) Годишният доклад се публикува на
интернет страниците на Съвета и на Министерския съвет.“
3306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109
ОТ 31 МАЙ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 37 на Министерския съвет от 2015 г. за
определяне на реда и условията за изпълне
ние на Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 41
от 2016 г. и бр. 12 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „четири“ се
заменя с „пет“;
б) създава се т. 5:
„5. предоставяне на ваучери за осигуряване
на храни и стоки от първа необходимост за
разселени лица от Украйна.“
2. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или от
друга, конкретно посочена в документите за
кандидатстване дата“.
3. В ал. 3 след думите „чл. 9, ал. 1, т. 1“
се добавя „и 5“.
§ 2. В чл. 13, т. 1 думите „чл. 9, ал. 1, т. 1,
2 и 3“ се заменят с „чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Операциите по чл. 9, ал. 1, т. 5 са
допустими считано от 24 февруари 2022 г.
на основание чл. 2, параграф 3 от Регламент
(ЕС) 2022/562 на Европейския парламент и на
Съвета от 6 април 2022 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014
по отношение на Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE) (OB,
L 109/1 от 8 април 2022 г.).
За министър-председател:
Асен Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3307
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на доброволна целева вноска
между Министерството на правосъдието на
Република България и Съвета на Европа
(Одобрено с Решение № 171 от 24 март 2022 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 12 май 2022 г.)
Настоящото Споразумение, наричано подолу „Споразумението“, се сключва
между правителството на Република България в лицето на Министерството на правосъдието на Република България, наричано
по-долу „Донорът“,
и Съвета на Европа, наричан по-долу „Съветът на Европа“,
наричани съвместно „Страните“;
Като се има предвид, че Донорът желае да
допринесе финансово за проекти на Съвета
на Европа, както е описано в Приложение I,
наричани по-долу „Проектите“,
Като се има предвид, че Съветът на Европа
е готов да приеме и администрира средствата, предложени от Донора, в съответствие с
Финансовите разпоредби на Съвета на Европа
и условията, посочени по-долу в настоящото
Споразумение;
Предвид горното и предвид декларациите,
гаранциите и взаимното съгласие на Страните,
посочени в настоящото Споразумение, Страните се споразумяха, както следва:
Член 1 – Обхват и цел
1.1. Н астоящото Споразумение (2022/VC/
BG/01) урежда предоставянето от Донора на средства с оглед изпълнението
на Проектите, описани в Приложение I
към настоящото Споразумение и представляващо неразделна част от него.
1.2. С редствата се предоставят на Съвета
на Европа при условията, предвидени
в настоящото Споразумение, състоящо
се от клаузите на настоящото Споразумение и приложенията към него.
1.3. С ъветът на Европа приема средствата
и се задължава да изпълнява проектите на своя отговорност и да прибягва
до средствата само за финансиране
на разходите, свързани с Проектите,
посочени в Приложение I.
1.4. Донорът ще полага всички усилия да
спази датите за плащане, посочени в
член 3 от настоящото Споразумение.
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Когато не е възможно да бъдат спазени
съответните дати, Донорът трябва да
информира предварително Съвета на
Европа.
1.5. С траните се съгласяват да предоставят
цялата информация, необходима за
добр ото функциониране на настоящото
Споразумение, и да прилагат най-висока степен на прозрачност и отчетност, както и принципите на доброто
управление, устойчивото развитие и
равенството между половете.
1.6. С траните трябва незабавно да се информират взаимно за всякакви обстоятелства, които пречат или заплашват
да попречат на успешното изпълнение
на настоящото Споразу мение. Поспециално, Съветът на Европа трябва
незабавно да информира Донора за
всичк и сл у чаи на подозирани или
действителни измами, корупция или
друга незаконна дейност, за които е
узнал, на всяко ниво или на всеки етап
от изпълнението на Проектите.
Член 2 – Изпълнение на Проектите
Проектите, описани в Приложение I, ще се
изпълняват от Съвета на Европа от 1 ноември
2012 г. до 31 декември 2025 г.
Член 3 – Финансиране на Проектите и
отпускане на средства
3.1. Донорът се задължава да финансира
Проектите в размер до 20 000 евро.
Общата сума на средствата трябва да
бъде изплатена в рамките на 30 дни
след датата на подписване от Страните
на настоящото Споразумение и след
представяне на Донора на искане за
плащане (Приложение II).
3.2. С ъветът на Европа ще се стреми да
получи освобождаване от мита, такси
за внос/износ и данък върху добавената
стойност, социални данъци или подобни такси, които могат да се дължат за
изпълнението на Проектите. Въпреки
това, ако трябва да се плащат данъци,
те ще се плащат от средствата.
3.3. С ъветът на Европа трябва да уведоми
Донора, ако някаква сума от средствата
остане неизползвана след приключване
на Проектите. Такава неусвоена сума
от средствата се изплаща от Съвета на
Европа на Донора в рамките на 30 дни
от приемането от Донора на окончателния финансов отчет, представен от
Съвета на Европа, освен ако Донорът
не предостави конкретни насоки за
използването на остатъка в писмена
форма.
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Член 4 – Напредък и финансови отчети
4.1. С ъветът на Европа трябва да информира
Донора за изпълнението на Проектите.
За тази цел Съветът на Европа трябва
да представя на Донора доклади за
напредъка и финансови отчети, илюстриращи изпълнението на Проектите,
в с ъо т ве т с т вие с разпоредби т е на
параграф 4.2 по-долу. Тези отчети се
заверяват от ръководителя на проекта
и по-специално представят постигнатите резултати, вложените средства и
финансов отчет, заверен от касиера на
Съвета на Европа, в който се описват
средствата, получени за финансирането
на Проектите, и разходите, направени
при изпълнението на Проектите.
4.2. Е жегодно се представят от чети за
напредъка и финансови отчети, които
обхващат изпълнението на Проектите
през предходната календарна година.
Отчетите се предоставят на Донора
в срок от три месеца след края на
съответния период на изпълнение на
Проектите.
4.3. О кончателният доклад се предоставя
на Донора в рамките на три месеца
от края на Проектите, като обхваща
целия период на Проектите.
4.4. Г рафикът за представяне на доклада
е следният:
– о писателни и финансови отчети за
напредъка се представят преди 31
март 2023 г.;
– о писателни и финансови отчети за
напредъка се представят преди 31
март 2024 г.;
– о писателни и финансови отчети за
напредъка се представят преди 31
март 2025 г.;
– окончателните отчети се представят
не по-късно от 31 март 2026 г.
Член 5 – Одит и проверки
Средствата подлежат на одитните процедури, определени в правилата и процедурите
на Съвета на Европа. Организацията трябва
да удостовери чрез своя доклад за напредъка
и заверен финансов отчет, че средствата са
използвани в съответствие с предназначението и че финансовите данни, съдържащи се
в доклада, са в съответствие с финансовите
записи на Съвета на Европа. Освен това тя
трябва да удостовери, че всички разходи са
извършени в съответствие с Финансовия правилник на организацията, който предвижда
подробна процедура за вътрешен контрол и
годишна външна проверка на отчетите от
външния одитор, чийто доклад се предоставя на Комитета на министрите на Съвета
на Европа.
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Член 6 – Финансова отговорност
6.1. 	Ф инансовата отговорност на Донора
по настоящото Споразумение е ограничена до предоставяне на сумата,
посочена в член 3 по-горе. Споразумението не предвижда и не предполага, пряко или косвено каквато и
да е отговорност или задължение на
Донора по отношение на каквито и
да било други искове за щети, загуби
или увреждане от трета страна, които
Съветът на Европа може да понесе
в резултат на или произтичащи от
изпълнението на Проекти и договорните отношения и/или партньорства,
сключени от Съвета на Европа за
целите на Проектите.
6.2. 	С редствата се приемат от Съвета на
Европа с разбирането, че:
а) с редствата ще се използват и администрират в съответствие с финансовите разпоредби и други приложими
вътрешни правила и процедури на
Съвета на Европа;
б) С ъветът на Европа се ангажира
само в рамките на своя мандат и
компетентност;
в) в ъншни фактори извън контрола
на Съвета на Европа могат да попречат на успешното изпълнение
на въпросните проекти;
г) Д онорът освобождава Съвета на
Европа от всякаква отговорност,
свързана с невръщане на средствата
частично или изцяло, в случай на
неуспешно изпълнение на Проектите, в случай че такива средства са
прехвърлени от Съвета на Европа
на партньори по изпълнението, ангажирани за целите на изпълнение
на Проектите, и не могат да бъдат
възстановени на Съвета на Европа
от партньорите по изпълнението.
6.3. 	С ъветът на Европа не носи отговорност за неуспешното изпълнение на
Проектите, произтичащо от факта,
че на персонала на Съвета на Европа
и/или изпълнителите и партньорите
на Съвета на Европа, според случая,
от страните, участващи в Проектите,
финансирани от тези средства, не са
били предоставени:
а) д остъп до обектите, оборудването
и съоръженията, където се предприемат дейности за осигуряване
на ефективно изпълнение и надзор;
б) н еобходимата охрана на обекта и
безопасност на персонала;
в) всички необходими визи и документи
за пътуване.

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

Член 7 – Етичен кодекс и конфликт на
интереси
7.1. Етични стандарти
Страните т рябва да спазват найв исоки етични стандарти по време на
изпълнението на Споразумението и да
гарантират прилагането на адекватни и
ефективни средства за предотвратяване
на неетични практики и/или поведение.
Съветът на Европа потвърждава, че
неговите собствени съответни вътрешни правила и разпоредби предвиждат
стандартите, установени в настоящия
член.
7.2. Подаръци
Ако някоя от Страните или членов ете на персонала предложи да даде
или се съгласи да предложи, или се
съгласи да даде или даде на някое
лице, подкуп, подарък, бакшиш или
комисиона като стимул или награда
за извършване или въздържане от извършване на каквото и да е действие
във връзка с настоящото Споразумение,
или за показване на благосклонност или
неприязън към някое лице във връзка
с настоящото Споразумение, другата
Страна може да прекрати настоящото
Споразумение незабавно, без да се
засягат придобитите права от Съвета
на Европа по Споразумението.
7.3. Конфликт на интереси
Ст раните т рябва да предприемат
в сички необходими мерки за предот
вратяване или прекратяване на всяка
ситуация, която би могла да застраши
безпристрастното и обективно изпълнение на настоящото Споразумение.
Такъв конфликт на интереси може да
възникне по-специално в резултат на
икономически интерес, политически
или национален афинитет, семейни
или емоционални връзки или всяка
друга относима връзка или споделен
интерес. Другата Страна трябва незабавно да бъде уведомена писмено
за всеки потенциален конфликт на
интереси.
Страните следва да се въздържат
о т влизане в каквито и да било договорни отношения, които биха могли да
компрометират тяхната независимост
или тази на тех ни я персона л. А ко
някоя от Страните не успее да запази
такава независимост, другата Страна
може, без да се засяга правото є на
обезщетение за вреди, които може
да е претърпяла във връзка с това,
незабавно да прекрати настоящото
Споразумение, без да подава официално предизвестие за това.
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7.4. П рофесионална тайна и конфиденциалност
И двете Страни и техният персонал,
н ает по договор или номинално, трябва
да пазят професионална тайна за срока
на настоящото Споразумение и три
години след приключването му. В тази
връзка, освен с предварителното писмено съгласие на другата Страна, нито
Страната, нито наетият от нея персонал
имат право да съобщават по което и
да е време на което и да е физическо
или юридическо лице информация,
която може да повлияе неблагоприятно върху успешното изпълнение на
Проектите. Това не засяга каквито и
да било съществуващи задължения за
разкриване на информация на органите
на Съвета на Европа, на Донора или
за одиторски цели.
Д ве т е С т ра н и с е за д ъ л ж а ват да
з апазят поверителността на докладите, документите и всяка информация,
обменяна в изпълнение на настоящото
Споразумение.
Член 8 – Публичност
Съветът на Европа трябва да обяви публично финансовата подкрепа на Донора за
реализацията на Проектите.
Член 9 – Превъзлагане
Настоящото Споразумение и всички права и задължения, свързани с него, не могат
да бъдат преотстъпвани на трета страна без
предварително съгласие между Страните по
Споразумението.
Член 10 – Влизане в сила – продължител
ност, изменения и прекратяване
10.1. Н астоящото Споразумение влиза в
сила от момента на подписването му
от двете Страни и остава в сила до
пълното изпълнение на задълженията,
произтичащи от Споразумението.
10.2. С поразумението може да бъде промен я но по в з а и м но с ъгласие по
инициатива на всяка от Страните.
Всяка промяна на Споразумението
подлежи на писмено одобрение от
двете Страни.
10.3. А ко някоя от Страните не изпълни
без разумно основание някое от основните си задължения по настоящото
Споразумение, другата Страна може
да прекрати настоящото Споразумение, като връчи едномесечно писмено
предизвестие и без да се изисква да
плаща обезщетение.
10.4. А ко по п ри чини извън разу м ни я
контрол на Съвета на Европа стане
невъзможно или изключително трудно

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН

да се продължи изпълнението на проектите, Съветът на Европа може да
прекрати настоящото Споразумение,
без предизвестие и без да изплаща
обезщетение от какъвто и да е вид.
10.5. В слу чай на прекратяване на наст оящо т о Споразу мение съгласно
условията на параграфи 10.3 и 10.4
по-горе Съветът на Европа трябва
да възстанови сумата на остатъка от
средствата, който не е използван за
изпълнението на Проектите, нито е
определен за разходи, от които Съветът на Европа не може разумно да
се освободи.
Член 11 – Общи разпоредби
11.1. П риложенията са неразделна част
от Споразумението. При наличие на
несъответстви я или противоречи я
между настоящото Споразумение и
неговите приложения документът с
предимство е Споразумението.
11.2. Н ищо във или свързано с настоящото
Споразумение не се счита за отказ от
привилегиите и имунитета, с които се
ползва Съветът на Европа и неговият
персонал.
Член 12 – Уреждане на спорове
Страните трябва да се стремят да уреждат
по приятелски начин всякакви различия или
спорове, произтичащи от или свързани с изпълнението на настоящото Споразумение, и
не трябва да прибягват до каквито и да било
съдебни производства.
Член 13 – Контакти и банкова информация
13.1. В ся к а ком у н и к а ц и я, п роведена в
рамките на настоящото Споразумение, трябва да бъде в писмена форма,
да посочва номера и заглавията на
Проектите и да бъде изпратена на
следните адреси:
За Донора:
Посланик Мария Спасова
Постоянен представител
на Република България
в Съвета на Европа
ул. „Фишар“ № 22
F-67000 Страсбург
bulgarie@noos.fr
За Съвета
Г-жа Верена Тейлър
на Европа:
Директор
Офис на Главна дирекция
„Програми“
Съвет на Европа
F-67075 Страсбург, CEDEX
verena.taylor@coe.int
13.2. А дресът на всяка от Страните може
да бъде променен след подаване на
писмено уведомление за това до другата Страна.
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13.3. О свен ако изрично не е посочено
друго от Съвета на Европа, всички
плащания трябва да бъдат преведени
от Донора на следната банкова сметка
на Съвета на Европа:
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ СТРАСБУРГ
IBAN КОД: FR 76 3000 3023 6000 1500
1718 672
SWIFT КОД: SOGEFRPP
ТИТУЛЯР: Съвет на Европа –
Генерален секретариат
Референция, която трябва да бъде
посочена: 2022/VC/BG/01
Съставено в два оригинала на английски
език.
Страсбург, 12 май 2022 г.
За правителството
на Република България:
Надежда Йорданова,
министър на
правосъдието

За Съвета
на Европа:
Бьорн Берге,
заместник генерален
секретар

Приложение I
1. Н амаляване на натрупването
на добре обосновани жалби
пред Европейския съд по правата на човека VC 265
10 000 евро
2. Д ей нос т на Венец иа нск ата
комиси я за насърчаване на
развитието на демократични
институции, основано на зачитане на върховенството на
закона и правата на човека
VC 2330
10 000 евро
Общо 20 000 евро
3170

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на областните дирекции „Земеде
лие“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм., бр. 9, 60 и
73 от 2010 г., бр. 32 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 12 и 75 от 2016 г., бр. 40 и 97 от 2020 г. и
бр. 9 от 2021 г.)
§ 1. В приложението към чл. 6, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ –
Видин“ числото „62“ се заменя с „59“.
2. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ –
Ловеч“ числото „56“ се заменя с „57“.
3. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ –
Русе“ числото „53“ се заменя с „52“.
4. На ред „Областна дирекция „Земеделие“ –
Силистра“ числото „54“ се заменя с „57“.
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§ 2. Навсякъде в правилника думите „министъра на земеделието, храните и горите“,
„Министерството на земеделието, храните и
горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят
съответно с „министъра на земеделието“,
„Министерството на земеделието“ и „МЗм“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Иванов
3300

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен
материал от фуражни култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.;
изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 38
от 2010 г., бр. 85 от 2011 г., бр. 75 от 2013 г.,
бр. 25 и 101 от 2017 г., бр. 30 от 2019 г., бр. 57
от 2020 г. и бр. 99 от 2021 г.)
§ 1. В § 6 от допълнителните разпоредби
след думите „(ОВ, L 41, 13 февруари 2020 г.)“
се поставя запетая и се добавя „Директива за
изпълнение (ЕС) 2021/971 на Комисията от
16 юни 2021 г. за изменение на приложение I
към Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно
търговията със семена от фуражни култури,
на приложение I към Директива 66/402/ЕИО
на Съвета относно търговията със семена
от зърнени култури, на приложение I към
Директива 2002/54/ЕО на Съвета относно
търговията със семена от цвекло, на приложение I към Директива 2002/55/ЕО на Съвета
относно търговията със семена от зеленчукови
култури и на приложение I към Директива
2002/57/ЕО на Съвета относно търговията
със семена от маслодайни и влакнодайни
култури по отношение на използването на
биохимични и молекулярни техники (OB, L
214/62, 17.6.2021 г.)“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 3, т. 1,
букв а „в“, т. 2, буква „в“, чл. 4, ал. 1, т. 1 и
3, чл. 4, ал. 2, т. 3, ал. 3, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 1,
чл. 24, ал. 1 се създава т. 7:
„7. В случай че след извършена полска инспекция съгласно т. 4 и 6 все още съществуват
съмнения относно сортовата автентичност на
семената, за проверка на тази автентичност
сертифициращият орган може да използва
международно призната и възпроизводима
биох ими чна и ли молек ул я рна тех ника в
съответствие с приложимите международни
стандарти.“
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§ 3. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните
и горите“ и „минист ъра на земеделието,
х раните и горите“ се замен ят съответно
с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието“ и „министъра на
земеделието“, а абревиатурата „МЗХГ“ се
заменя с „МЗм“.
Заключителни разпоредби
§ 4. В Наредба № 3 от 2010 г. за търговия
на овощен посадъчен материал и овощни
растения, предназначени за производство на
плодове на пазара на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от
2016 г., бр. 87 от 2018 г., бр. 30 и 56 от 2019 г.,
бр. 30 и 63 от 2020 г. и бр. 34 от 2021 г.) в
чл. 19 думите „министърът на земеделието,
храните и горите“ се заменят с „министърът
на земеделието“.
§ 5. В Наредба № 4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски
инспектори (обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 45 от 2019 г.) в чл. 6, ал. 6 абревиатурите „МЗХГ“ и „ИАСАС“ се заменят
съответно с „Министерство на земеделието“
и „Изпълнителна агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол“.
§ 6. В Наредба № 5 от 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за
издаване на разрешения за сортоизпитване за
биологични и стопански качества и за издаване
на удостоверения за сортоизпитатели (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 30 от 2019 г.)
навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“ се заменят
съответно с „Министерството на земеделието“,
„министърът на земеделието“ и „министъра
на земеделието“, а абревиатурата „МЗХГ“ се
заменя с „МЗм“.
§ 7. В Наредба № 7 от 2013 г. за условията и
реда за сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45
от 2016 г., бр. 45 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г.,
бр. 45 и 56 от 2019 г., бр. 40 от 2020 г. и бр. 91
от 2021 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 2 думите „министъра на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„министъра на земеделието“.
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2. В чл. 31, ал. 1 думите „Министърът на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министърът на земеделието“.
3. В чл. 33, ал. 2, т. 6 думите „министъра
на земеделието, храните и горите“ се заменят
с „министъра на земеделието“.
§ 8. В Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на
произвеждания и търгуван посевен материал
от групите земеделски растения – зърнени,
маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло (обн., ДВ, бр. 29
от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 79 от
2012 г., бр. 30 от 2019 г. и бр. 34 от 2021 г.)
навсякъде думите „министъра на земеделието,
храните и горите“ се заменят с „министъра
на земеделието“.
§ 9. В Наредба № 8 от 2013 г. за условията и
реда за одобряване и издаване на разрешения
за вземане на проби от семена от физически
лица (пробовземачи) и за условията и реда
за одобряване на лаборатории за извършване
на лабораторни анализи за посевни качества
на семената и на лаборатории за определяне
здравното състояние на семената и посадъчния материал (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм.,
бр. 88 от 2018 г. и бр. 45 от 2019 г.) навсякъде
думите „Министерството на земеделието,
храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „Министерство
на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“
се заменят съответно с „Министерството на
земеделието“, „министърът на земеделието“,
„Министерство на земеделието“ и „министъра
на земеделието“, а абревиатурата „МЗХГ“ се
заменя с „МЗм“.
§ 10. В Наредба № 12 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на
произвеждания и търгуван посадъчен материал
от групите земеделски растения – овощни,
лоза, декоративни и зеленчукови видове (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм., бр. 87 от 2018 г. и
бр. 30 от 2019 г.) навсякъде думите „министъра
на земеделието, храните и горите“ се заменят
с „министъра на земеделието“.
§ 11. В Наредба № 16 от 2008 г. за търговия
на посевен материал от картофи на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 54 от 2008 г.;
изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 25
от 2017 г., бр. 87 от 2018 г. и бр. 57 от 2020 г.)
навсякъде думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на
земеделието, храните и горите“ и „министъра
на земеделието, храните и горите“ се заменят
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съответно с „Министерството на земеделието“,
„министърът на земеделието“ и „министъра
на земеделието“, а абревиатурата „МЗХГ“ се
заменя с „МЗм“.
§ 12. В Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал
от зеленчукови култури (обн., ДВ, бр. 51 от
2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г., бр. 20 и 45
от 2007 г., бр. 18 от 2014 г., бр. 30 от 2019 г.,
бр. 17 и 57 от 2020 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 18, ал. 3 думите „министърът на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„министърът на земеделието“.
2. В чл. 25, ал. 3, т. 2 думите „министъра
на земеделието, храните и горите“ се заменят
с „министъра на земеделието“.
3. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 4:
а) в т. 2 думите „Министерство на земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министерство на земеделието“;
б) в т. 4 думите „Национална служба за
растителна защита“ се заменят с „Българска
агенция по безопасност на храните“.
§ 13. В Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури
на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 1 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 38
от 2010 г., бр. 40 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г.,
бр. 58 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 6 и 30
от 2019 г., бр. 57 от 2020 г., бр. 99 от 2021 г.
и бр. 26 от 2022 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 5 от допълнителните разпоредби след
думите „(ОВ, L 393, 8.11.2021 г.)“ се поставя
запетая и се добавя „Директива за изпълнение (ЕС) 2021/971 на Комисията от 16 юни
2021 г. за изменение на приложение I към
Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно
търговията със семена от фуражни култури,
на приложение I към Директива 66/402/ЕИО
на Съвета относно търговията със семена
от зърнени култури, на приложение I към
Директива 2002/54/ЕО на Съвета относно
търговията със семена от цвекло, на приложение I към Директива 2002/55/ЕО на Съвета
относно търговията със семена от зеленчукови
култури и на приложение I към Директива
2002/57/ЕО на Съвета относно търговията
със семена от маслодайни и влакнодайни
култури по отношение на използването на
биохимични и молекулярни техники (OB, L
214/62, 17.6.2021 г.)“.
2. В раздел I от приложение № 2 към чл. 4,
ал. 1, т. 3 се създава т. 9:
„9. В случай че след извършена полска
инспекция съгласно т. 3, 4 и 8 все още съ-
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ществуват съмнения относно сортовата автентичност на семената, за проверката на
тази автентичност сертифициращият орган
може да използва международно призната и
възпроизводима биохимична или молекулярна
техника в съответствие с приложимите международни стандарти.“
§ 14. В Наредба № 24 от 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен
материал от медицински и ароматни растения
(обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 77 от
2007 г. и бр. 87 от 2018 г.) навсякъде думите
„министъра на земеделието, храните и горите“
се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 15. В Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал
от тютюн (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 58 от 2017 г. и бр. 87 от 2018 г.)
навсякъде думите „Министерство на земеделието, храните и горите“ и „министъра на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министерство на земеделието“ и „министъра
на земеделието“.
§ 16. В Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски
растителни видове, сортове за консервация,
сортове за съхранение и сортове, развити с
цел отглеждане при специфични условия, в
Официалната сортова листа на Република
Българи я и Общи я ката лог на държавите – членки на ЕС (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.;
изм., бр. 68 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 60
от 2010 г. и бр. 34 от 2021 г.) навсякъде думите
„Министерството на земеделието, храните
и горите“ се заменят с „Министерството на
земеделието“.
§ 17. В Наредба № 80 от 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана
между държавите – членки на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм., бр. 14
от 2007 г. и бр. 87 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 3 думите „министъра на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„министъра на земеделието“.
2. В чл. 9 думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министърът на земеделието“.
3. В чл. 15 думите „Министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с
„Министърът на земеделието“.
§ 18. В Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн., ДВ,
бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 30
от 2019 г. и бр. 57 от 2020 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 8, ал. 1 думите „Наредба № 12 от
2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на
сортовете растения във и от официалната
сортова листа на Република България (ДВ,
бр. 40 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредба № 7
от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на
сортовете растения във и от Официалната
сортова листа на Република България (ДВ,
бр. 97 от 2013 г.)“.
2. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„министъра на земеделието“.
3. В чл. 23, ал. 1 думите „министърът на
земеделието, храните и горите“ се заменят с
„министърът на земеделието“.
4. В чл. 24, ал. 2 думите „Министерството
на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“, а
думите „при условие че не противоречи на
Регламент на ЕО № 1493/99 от 17 май 1999 г.“
се заличават.
§ 19. В Наредба № 96 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от зеленчукови култури
на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 45 от 2007 г.,
бр. 82 от 2008 г., бр. 41 и 92 от 2010 г., бр. 18
от 2014 г., бр. 25 от 2017 г., бр. 30 от 2019 г.,
бр. 17 и 57 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 3 от допълнителните разпоредби
след думите „(ОВ, L 160, 18.06.2019 г.)“ се
поставя запетая и се добавя „Директива за
изпълнение (ЕС) 2021/971 на Комисията от
16 юни 2021 г. за изменение на приложение I
към Директива 66/401/ЕИО на Съвета относно
търговията със семена от фуражни култури,
на приложение I към Директива 66/402/ЕИО
на Съвета относно търговията със семена
от зърнени култури, на приложение I към
Директива 2002/54/ЕО на Съвета относно
търговията със семена от цвекло, на приложение I към Директива 2002/55/ЕО на Съвета
относно търговията със семена от зеленчукови
култури и на приложение I към Директива
2002/57/ЕО на Съвета относно търговията
със семена от маслодайни и влакнодайни
култури по отношение на използването на
биохимични и молекулярни техники (OB, L
214/62, 17.6.2021 г.)“.
2. В приложение № 2 към чл. 11, т. 3 се
създава т. 4а:
„4а. В слу чай че след извършена полска инспекция съгласно т. 1, 2 и 3 все още
съществуват съмнения относно сортовата
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автентичност на семената, за проверката на
тази автентичност сертифициращият орган
може да използва международно призната и
възпроизводима биохимична или молекулярна
техника в съответствие с приложимите международни стандарти.“
3. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието, храните и горите“ и
„министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „министърът на
земеделието“ и „министъра на земеделието“,
а абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 20. В Наредба № 98 за търговия на посевен
материал от цвекло на пазара на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 14
от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 25 от 2017 г.,
бр. 30 от 2019 г. и бр. 57 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 5 от допълнителните разпоредби след
думите „Директива на Съвета 2002/54/ЕО от
13 юни 2002 г. относно търговията на семена
от цвекло“ се поставя запетая и се добавя
„Директива за изпълнение (ЕС) 2021/971 на
Комисията от 16 юни 2021 г. за изменение
на приложение I към Директива 66/401/ЕИО
на Съвета относно търговията със семена
от фуражни култури, на приложение I към
Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно
търговията със семена от зърнени култури,
на приложение I към Директива 2002/54/ЕО
на Съвета относно търговията със семена
от цвекло, на приложение I към Директива
2002/55/ЕО на Съвета относно търговията със
семена от зеленчукови култури и на приложение I към Директива 2002/57/ЕО на Съвета
относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури по отношение на
използването на биохимични и молекулярни
техники (OB, L 214/62, 17.6.2021 г.)“.
2. В приложение № 1 към чл. 4, т. 3 се
създава т. 6а:
„6а. В случай че след извършена полска инспекция съгласно т. 2 – 6 все още съществуват
съмнения относно сортовата автентичност на
семената, за проверката на тази автентичност
сертифициращият орган може да използва
международно призната и възпроизводима
биох ими чна и ли молек ул я рна тех ника в
съответствие с приложимите международни
стандарти.“
3. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“,
„министъра на земеделието, храните и горите“
и „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „Министерството
на земеделието“, „министъра на земеделието“
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и „министърът на земеделието“, а абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 21. В Наредба № 100 от 2006 г. за търговия
на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 11
от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г.,
бр. 102 от 2016 г., бр. 30 от 2019 г. и бр. 57
от 2020 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 5 от допълнителните разпоредби след
думите „сертифицирани семена“ се поставя
запетая и се добавя „Директива за изпълнение
(ЕС) 2021/971 на Комисията от 16 юни 2021 г.
за изменение на приложение I към Директива
66/401/ЕИО на Съвета относно търговията със
семена от фуражни култури, на приложение I
към Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно
търговията със семена от зърнени култури,
на приложение I към Директива 2002/54/ЕО
на Съвета относно търговията със семена
от цвекло, на приложение I към Директива
2002/55/ЕО на Съвета относно търговията със
семена от зеленчукови култури и на приложение I към Директива 2002/57/ЕО на Съвета
относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури по отношение на
използването на биохимични и молекулярни
техники (OB, L 214/62, 17.6.2021 г.)“.
2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се създава т. 3а:
„3а. В случай че след извършена полска инспекция съгласно т. 1 и 3 все още съществуват
съмнения относно сортовата автентичност на
семената, за проверката на тази автентичност
сертифициращият орган може да използва
международно призната и възпроизводима
биохимична или молекулярна техника в съответствие с приложимите международни
стандарти.“
3. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“,
„министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните
и горите“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на
земеделието“ и „министъра на земеделието“,
а абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на § 2, 13, 19, 20 и 21, които влизат
в сила от 1 септември 2022 г.
Министър:
Иван Иванов
3189
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за допълнение на Наредба № 8121з418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на
физическа сила и помощни средства от слу
жителите на Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 25 от 2017 г.)
Параграф единствен. В раздел II се създава чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) При опазване и възстановяване на обществения ред при провеждане на
мероприятия решението за използване на
физическа сила и/или помощни средства се
взема от ръководителя на мероприятието по
опазване на обществения ред или отговорника
на оперативния район или сектор, посочени в
плана по чл. 17 или 21 от Инструкция № 8121з988 от 12 декември 2014 г. за осигуряване на
обществения ред при провеждане на мероприятия (ДВ, бр. 106 от 2014 г.).
(2) При спонтанно възникнало мероприятие
решението за използване на физическа сила
и/или помощни средства се взема от старшия
на наряда или най-старшия по длъжност служител от пристигналите на място служители
с полицейски правомощия до пристигане на
служител на СДВР/ОДМВР, на когото са делегирани правомощия по непосредственото
ръководство на силите и средствата.“
Министър:
Бойко Рашков
3265

Инструкция за изменение и допълнение на
Инстру кция № 8121з-988 от 12 декември
2014 г. за осигуряване на обществения ред
при провеждане на мероприятия (обн., ДВ,
бр. 106 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 5:
„(2) При нарушения на обществения ред
полицейските служители докладват незабавно
на непосредствените ръководители на мероприятието по опазване на обществения ред за
необходимостта от използване на физическа
сила и/или помощни средства в зоната за
сигурност или в определените им в плана по
чл. 17 или 21 оперативни райони или сектори,
като могат по собствена преценка да прилагат
правомощията си единствено в случаите при
нападение по чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР).
(3) За всяко взето решение за използване
на физическа сила и/или помощни средства
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ръководителите на оперативни райони или
сектори незабавно докладват на определения
в плана по чл. 17 или 21 ръководител на полицейските сили.
(4) При преминаване на полицейски съоръжения или нарушаване физическата неприкосновеност на служители на МВР ръководителят
на мероприятието по опазване на обществения ред може да разпореди координираната
употреба на физическа сила и/или помощни
средства от полицейските органи.
(5) Задържането на лица, участващи в нарушаване на обществения ред, се извършва
по разпореждане на определения в плана по
чл. 17 или 21 ръководител на мероприятието
по опазване на обществения ред.“
§ 2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Използването на физическа сила
и/или помощни средства от полицейските
органи при опазване на обществения ред при
провеждане на мероприятия се осъществява
след разпореждане от ръководителя на мероприятието по опазване на обществения
ред или отговорника на оперативния район
или сектор, посочени в плана по чл. 17 или
21, в съответствие с Наредба № 8121з-418 от
14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа
сила и помощни средства от служителите на
Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 25 от 2017 г.).
(2) Когато не е изготвен план за мероприятие с ниска степен на опасност и по време на
мероприятието възникнат масови безредици,
използването на физическа сила и/или помощни средства се разрешава от определения за
отговорник на мероприятието по опазване на
обществения ред. В този случай полицейските служители могат по собствена преценка
да прилагат правомощията си единствено в
случаите при нападение по чл. 85, ал. 1, т. 5
и 8 от ЗМВР.
(3) При спонтанно възникнало мероприятие ръководството на силите и средствата
се осъществява от старшия на наряда или
най-старшия по длъжност служител от пристигналите на място служители с полицейски
правомощия до пристигане на служител на
СДВР/ОДМВР, на когото са делегирани правомощия по непосредственото ръководство
на силите.“
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „собствени, допълнителни и сили за сигурност и охрана извън МВР“
се заменят със „собствени и допълнителни“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При опазване на обществения ред при
провеждане на мероприятия МВР си взаимодейства с други институции, организации и
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лица, имащи отношение към сигурността на
мероприятието.“
§ 4. В чл. 21, ал. 1 след думите „чл. 18, ал. 1“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на изискването за посочване на ВОЩ и ГОУ“.
§ 5. В чл. 25, ал. 1 след думата „същото“
се поставя запетая и се добавя „след разпореждане от лицата по чл. 5 и 5а“.
§ 6. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 7:
„7. „Нарушаване физическата неприкосновеност на служители на МВР при провеждане
на мероприятия“ са противоправни деяния,
при които лица нарушават обществения ред,
като използват физическа сила и/или предмети, и/или вещества, застрашаващи живота
и/или здравето на служителите, определени
за охрана на мероприятието.“
Министър:
Бойко Рашков
3264
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение на Наредба № 39 от
28 март 2019 г. за номиналната стойност, съ
държанието, формата и дизайна на банкнотите
и монетите, пускани в обращение (обн., ДВ,
бр. 29 от 2019 г.; изм., бр. 9 от 2021 г.; доп.,
бр. 86 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 числото „5“ се заменя
с „6“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 25, ал. 7 от Закона за Българската народна
банка, приета e с Решение № 174 от 26.05.2022 г.
на Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от деня на обнародването
є в „Държавен вестник“.
Управител:
Димитър Радев
3279

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-59
от 19 май 2022 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за
здравното осигуряване във връзка с чл. 58, ал. 3 от
Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(ДВ, бр. 7 от 24.1.2020 г.) Надзорният съвет реши:
1. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на множествена склероза с лекарствени
продукти, модифициращи хода на болестта в
извънболничната помощ“.
2. Утвърждава „Изисквания на НЗОК за провеждане на лечение при болест на Паркинсон в
извънболничната помощ“.

3. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на болест на Паркинсон в терминален
стадий в извънболничната помощ“.
4. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
провеждане на лечение на болни с шизофрения
в извънболничната помощ“.
5. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на първична белодробна хипертония,
белодробна хипертония, белодробна хипертония
при системна склероза и синдром на Айзенменгер
и общокамерна (фонтан) циркулация в извънболничната помощ“.
6. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на гигантоклетъчен артериит (ГКА) с
Tocilizumab в извънболничната помощ“.
7. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на дисеминиран лупус еритематодес с
болест-модифициращи лекарствени продукти в
извънболничната помощ“.
8. Утвърждава „Изисквания на НЗОК при
лечение на грануломатоза на Wegener с Rituximab
в извънболничната помощ“.
За председател на Надзорния съвет на НЗОК:
Т. Василев

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА
С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
МОДИФИЦИРАЩИ ХОДА НА БОЛЕСТТА
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА С
ЛЕКАРСТВА МОДИФИЦИРАЩИ ХОДА НА БОЛЕСТТА

(окрелизумаб, интерферон бета, пегилиран интерферон бета, глатирамер ацетат, терифлуномид,
диметилфумарат, финголимод, натализумаб, кладрибин, алемтузумаб, сипонимод)

Протоколът се издава от специалисти с код на специалност 10 (нервни болести), 54 (детска неврология),
работещи по договор с НЗОК или от специалисти невролози от специализирана комисия в лечебни заведения за
болнична помощ, сключили договор с НЗОК. Специализираните комисии се създават със Заповед на директора
на лечебното заведение в следните ЛЗ: МБАЛНП „Св. Наум” – гр. София, УМБАЛ „Александровска” - гр. София, УМБАЛ
„Царица Йоанна - ИСУЛ” - гр. София, ВМА - гр. София, МБАЛ – „НКБ” - гр. София, УМБАЛ “Св. Георги” - гр. Пловдив,
УМБАЛ „Св. Марина” - гр. Варна, УМБАЛ „Георги Странски“ - гр. Плевен, МБАЛ – „Св. Иван Рилски” – гр. София, Първа
МБАЛ – гр. София, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – гр. София, УМБАЛ „Св. Анна“ – гр.София, Втора МБАЛ – гр.
София, МИ на МВР – гр.София, УМБАЛ „Каспела“ – гр. Пловдив, „МБАЛ Сърце и Мозък“ – гр. Плевен, УМБАЛ „Софиямед“
– гр. София.
I. 1. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ – ЛЕЧЕНИЕ НА ПЪРВИЧНО-ПРОГРЕСИРАЩА МНОЖЕСТВЕНА
СКЛЕРОЗА
Протоколи за започване на лечение
Протоколи за продължаване на лечение след приключен 4-годишен курс и след приключен 6-годишен курс

специализирана
комисия

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за започване
на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи критерии (подписано
от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Постоянен експертен
съвет по неврология*

 Становище с ясна медицинска мотивация за започване на терапията като единствена
алтернатива (подписано от членовете на съвета)

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение

специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

2
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I. 2. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ – ЛЕЧЕНИЕ НА ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА
СКЛЕРОЗА С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА ЛИНИЯ
Протоколи за започване на лечение
Протоколи за продължаване на лечение след приключен 4-годишен курс
Протоколи за смяна на терапия от един на друг продукт от първа линия
специалист, сключил
договор с НЗОК
или
специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за започване/
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение след приключен 6-годишен курс, след приключен 12-годишен курс и на
всеки 3 години след завършен 12-годишен курс
специалист, сключил
договор с НЗОК
или
специализирана
комисия

Постоянен експертен
съвет по неврология*

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
Становище с ясна медицинска мотивация за продължаване на терапията като
единствена алтернатива (подписано от членовете на съвета)

Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение

специалист, сключил
договор с НЗОК
или
специализирана
комисия

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и
изследвания по приложение 2
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

3
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I. 3. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ – ЛЕЧЕНИЕ НА ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА
СКЛЕРОЗА С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ВТОРА ЛИНИЯ

Протоколи за започване на лечение
специалист, сключил
договор с НЗОК
или
специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за започване
на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи критерии (подписано
от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
Заверка на протокола в
РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение
специалист, сключил
договор с НЗОК
или
специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК
Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение след приключен 4-годишен курс, след приключен 6-годишен курс,
след приключен 12-годишен курс и на всеки 3 години след завършен 12-годишен курс
специалист, сключил
договор с НЗОК
или

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

специализирана
комисия

 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Постоянен експертен
съвет по неврология*

 Становище с ясна медицинска мотивация за продължаване на терапията като
единствена алтернатива (подписано от членовете на съвета)

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК
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I. 4. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ – ЛЕЧЕНИЕ НА ВТОРИЧНО-ПРОГРЕСИРАЩА МНОЖЕСТВЕНА
СКЛЕРОЗА
Протоколи за започване на лечение
Протоколи за продължаване на лечение след приключен 4-годишен курс и след приключен 6-годишен курс

специализирана
комисия

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за започване
на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи критерии (подписано
от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Постоянен експертен
съвет по неврология*

 Становище с ясна медицинска мотивация за започване на терапията като единствена
алтернатива (подписано от членовете на съвета)

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение

специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

*Постоянен експертен съвет се сформира и председателства от председателя на дружеството по неврология, като
участват още двама от председателите на специализирани комисии, посочените в Изискванията.






НЗОК заплаща до 8-шестмесечни курса на непрекъсната терапия.
След приключване на 4-годишния курс продължаването на терапията може да бъде обсъдено при
случаи, отговарящи на критериите на приложение 1. В тези случаи, в решението по АПр №38
задължително се коментира динамиката на промените в клиничната симтоматика и МРТ, в сравнение с
тези при започване на терапията. След приключване на 4-годишния курс, при продължаване на
терапията с лекарствени продукти от втора терапевтична линия, при първично-прогресираща и
вторично-прогресираща форма становището се издава от постоянен експертен съвет по неврология.
След приключване на 6-годишния курс, след приключване на 12-годишния курс, както и на всеки 3
години след завършен 12-годишен курс, продължаването на терапията може да бъде обсъдено при
случаи, отговарящи на критерии на приложение 1. В тези случаи, в експертното становище
задължително се коментира динамиката на промените в клиничната симтоматика и МРТ, изключващи
дегенеративна фаза на промените. Становището се издава от постоянен експертен съвет по
неврология.
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II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1. Заявление до Директора на РЗОК.
1.2. Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс
медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3. Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от специалист,
работещ по договор с НЗОК или от специалист от специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при
кандидатстване за продължаване на терапията се представя оригинал на предходния протокол.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият протокол при започване на лечение и при смяна с друг лекарствен продукт се издават за период до
180 дни, а всеки следващ протокол може да се издава за срок до 365 дни.
4. Описаният пълен комплект документи се изисква в случаите, при които е указана необходимост от решение на
Комисията за експертизи по чл. 78, т. 2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК. При заверка в РЗОК се представя оригинал на
предходен протокол и оригинал на нов протокол.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
БОЛНИ С ПЪРВИЧНО-ПРОГРЕСИРАЩА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

(окрелизумаб)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

2

А. Критерии за започване на първи курс (задължително е наличието на всички критерии)
Сигурна диагноза “Множествена склероза” – първично-прогресираща форма по ревизираните от Tompson
и сътр. през 2017 г. диагностични критерии на McDonald 1
1
Продължителност на заболяването от появата на симптомите повече от една година и по-малко от 5 години

3

Липса на пристъпи след една година от началото на заболяването, при прогресивно влошаване на симптомите

1

1

2

6

Степен на функционален неврологичен дефицит до 4 т. по Kurtzke
Данни от магнитно-резонансната томография /МРТ/ с контраст, доказващи наличие на възпалителна
3
активност – Gd-усилващи се Т1 лезии и/или активни(нови или нарастващи) Т2 лезии
4
Ликворно изследване с наличие на олигоклонални IgG фракции

7

Липса на изключващи критерии по т. Г 5

4
5

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38 и експертното становище от
постоянен експертен съвет по неврология
2
отразена скала на симптоматиката и оценка по Kurtzke в решението по АПр.№38 и експертното становище от постоянен експертен
съвет по неврология
3
оригинален фиш или подписано и заверено копие с давност до 1 година преди кандидатстването
4
оригинална бланка или заверено копие. При наличие на медицинска мотивация за непровеждане на изследването, тя задължително се
вписва в решението по АПр.№38
5
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. Критерии за продължаване на терапията при всеки последващ протокол (задължително е наличието на
всички критерии)
1 Липса на пристъпи за период от една година 1
2

Задържане на показателите на функционалния неврологичен дефицит 2

3

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Г 3

1,2
3

решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

В. Критерии за продължаване на терапията след завършен 4-годишен курс и след завършен 6-годишен курс
(задължително е наличието на всички критерии)
1 Липса на нови плаки и прогресия на данните от МРТ1
2 Липса на повече от два пристъпа за последните 2 години 2
3

Задържане на функционалния неврологичен дефицит

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Г

1

3
4

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с давност до 6 месеца към датата на кандидатстване за продължаване на
терапията – в експертното становище задължително се коментира динамиката на промените в сравнение с изходното изследване за
настоящата терапия
2
решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
3
експертно становище с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение. Становището се издава от постоянен
екпертен съвет по неврология.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания
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Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. Бременност и лактация
2. Силно имунокомпрометирани пациенти – с лимфопения, неутропения, хипогамаглобулинемия
3. ЗОЛ с известни активни злокачествени заболявания
4. Приложение на други имуносупресори едновременно с Ocrelizumab
5. Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия
6. Наличие на активна инфекция с изключение на гъбична инфекция на ноктите
7. Активна хепатит В инфекция или реактивация на хепатит В
8. Активна туберкулоза - нова или реактивирана
9. CD4 лимфоцити < 250 mcl
10. Увеличаване на степента на функционален неврологичен дефицит с 1 т. по Kurtzke за период от една
година.
11. Достигане на степен на инвалидизация 5 по скалата на Kurtzke
12. Достигане до възраст 59 години и липса на активност на заболяването през последните 2 години

Отговаря на критериите за лечение с

……………………………

в дневна доза

………………

подпис на специалиста:........................................
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б
ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
БОЛНИ С ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

(интерферон бета, пегилиран интерферон бета, глатирамер ацетат, терифлуномид,
диметилфумарат)

Забележка: Отбелязва се лекарственият продукт, за който се кандидатства.

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

3

А. Критерии за започване на първи курс (задължително е наличието на всички критерии)
Сигурна диагноза “Множествена склероза” – пристъпно-ремитентна форма по ревизираните от Tompson и
1
сътр. през 2017 г. диагностични критерии на McDonald
Данни от магнитно-резонансната томография /МРТ/, покриващи критериите утвърдени от Европейската
2
многоцентрова изследователска мрежа
Позитивни за диагнозата данни от изследване на евокирани слухови и зрителни потенциали 3

4

Два документирани пристъпа през последната година 4

5

Степен на функционален неврологичен дефицит до 4 т. по Kurtzke 5

6

Ликворно изследване с наличие на олигоклонални IgG фракции 6

7

Липса на изключващи критерии по т. Е 7

1
2

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38
2
оригинален фиш или подписано и заверено копие с давност до 1 година преди кандидатстването
3
оригинален фиш или подписано и заверено копие с давност до 1 година преди кандидатстването
4
епикризи от болнично лечение с номер ИЗ (Документираните пристъпи с епикризи задължително да съдържат информация относно
проведено лечение с кортикостероиди в доза от 500 до 1000 мг дневно за срок от 3 до 5 дни.) При наличие на един клиничен пристъп е
задължително МРТ изследване с контраст за доказване на дисеминация във времето съгласно новите критерии на Европейската
многоцентрова изследователска мрежа.
5
отразена скала на симптоматиката и оценка по Kurtzke в решението по АПр.№38
6
оригинална бланка или заверено копие (валидно е и изследване вписано в епикриза от болнично лечение). При наличие на медицинска
мотивация за непровеждане на изследването, тя задължително се вписва в решението по АПр.№38
7
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. Критерии за продължаване на терапията при всеки последващ протокол (задължително е наличието на
всички критерии)
1
1 Липса на повече от 2 пристъпа за период от една година
2

Задържане на показателите на функционалния неврологичен дефицит 2

3

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е 3

1,2

решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
3
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Забележка: При първото кандидатстване за продължаване на терапията с Диметилфумарат да се приложат оригинални бланки или заверени копия от
изследвания на урея, креатинин и чернодробни ензими на 3 месец от започване на лечението.

В. Критерии за продължаване на терапията след завършен 4-годишен курс (задължително е наличието на
всички критерии)
1 Липса на активни плаки и прогресия на данните от МРТ с контраст 1
2 Липса на повече от четири пристъпа за 4 години 2
3

Задържане на функционалния неврологичен дефицит

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е

1

3
4

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с контраст с давност до 6 месеца към датата на кандидатстване за
продължаване на терапията – в решението по АПр.№38 задължително се коментира динамиката на промените в сравнение с изходното
изследване
2
амбулаторен лист от прегледа при проследяващия невролог
3
решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания
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Г. Критерии за продължаване на терапията след завършен 6-годишен курс, след завършен 12-годишен курс
и на всеки 3 години след завършен 12-годишен курс (задължително е наличието на всички критерии)
1 Липса на нови плаки и прогресия на данните от МРТ1
2

Липса на повече от два пристъпа за последните 2 години

2

3

Задържане на функционалния неврологичен дефицит

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е

1

3
4

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с давност до 6 месеца към датата на кандидатстване за продължаване на
терапията – в експертното становище задължително се коментира динамиката на промените в сравнение с изходното изследване за
настоящата терапия
2
решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
3
експертно становище с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение. Становището се издава от постоянен
екпертен съвет по неврология.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Д. Критерии за преминаване на терапия от един към друг лекарствен продукт от първа линия (задължително
е наличието на критерий 4 и критерий 1 и/или 2)
1
1 Наличие на нови плаки и прогресия на данните от МРТ
2

Липса на клинична ефективност от лечението (до два пристъпа за една година) 2

3

При наличие на неутрализиращи антитела 3

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е 4

1

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с давност до 6 месеца към датата на кандидатстване за продължаване на
терапията
2
епикризи от болнично лечение с номер ИЗ (Документираните пристъпи с епикризи задължително да съдържат информация относно
проведено лечение с кортикостероиди в доза от 500 до 1000 мг дневно за срок от 3 до 5 дни.). Решение по АПр.№38 с отразена
ефективност по показатели от прилаганото лечение. Коментира се динамиката на МРТ промените в сравнение с изходното изследване.
3
задължително се прилага оригинална бланка или заверено копие (валидно е и изследване вписано в епикриза от болнично лечение)
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Е. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. ЗОЛ с вторично-прогресираща (с изключение на пациенти с бърз ход на прогресия за Interferon beta-1b)
и първично-прогресираща на болестта
2. ЗОЛ с декомпенсирано чернодробно заболяване
3. Бременност и лактация
4. ЗОЛ с тежка ендогенна депресия и/или суицидитет преди и по време на лечението, потвърдени от
психиатър (в тези случаи лечението може да бъде продължено с Glatiramer acetate или Teriflunomide).
5. Увеличаване на степента на функционален неврологичен дефицит с 1 т. по Kurtzke за период от една
година.
6. Достигане на степен на инвалидизация 5 по скалата на Kurtzke
7. За Teriflunomide - пациенти с тежка бъбречна недостатъчност, подложени на диализа; тежка
хипопротеинемия
8. За Teriflunomide - пациенти със значимо нарушение на костномозъчната функция или значима анемия,
левкопения, неутропения или тромбоцитопения
9. За Teriflunomide - пациенти с тежка активна инфекция до оздравяване; тежки имунодефицитни състояния
10. За Dimethyl fumarate – едновременно приложение на други производни на фумаровата киселина(локално
или системно)
11. За Dimethyl fumarate – едновременно приложение на живи ваксини
12. Сериозни странични реакции от лечението
13. Системно неспазване на лечебната схема по вина на ЗОЛ с прекъсване повече от 3 месеца
14. Включване на ЗОЛ в клинично проучване
15. Придружаващи хронични заболявания, които скъсяват продължителността на живота (алкохолизъм,
деменция,психози, злокачествени новообразувания, които не са в ремисия)
16. Достигане до възраст 59 години и липса на активност на заболяването през последните 2 години
17. Провеждано лечение със стволови клетки
18. Не по-малко от пет години след проведена ендоваскуларна терапия (венозна мозъчна ангиопластика или
стентиране), съгл.БАДЛМС, декември 2011г.

Отговаря на критериите за лечение с

……………………………

в дневна доза

………………

подпис на специалиста:........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
БОЛНИ С ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

(диметилфумарат, финголимод, натализумаб, окрелизумаб, кладрибин, алемтузумаб)

Забележка: Отбелязва се лекарственият продукт, за който се кандидатства.

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.
Забележка: При изчерпване възможностите на поне два медикамента от първа линия, може да се премине към тези от втора
линия.

А. Критерии за започване на първи курс лечение с лекарствен продукт от втора линия (задължително е
наличието на всички критерии)
Поне два документирани пристъпа за предходната година на лечение с лекарствени продукти от първа
1
1
линия и влошаване на неврологичния дефицит по Kurtzke
Наличие на активни плаки и прогресия на данните от МРТ с контраст 2
2
3

Степен на функционален неврологичен дефицит до 4 т. по Kurtzke 3

4

Липса на изключващи критерии по т. Д 4

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38 . Документираните пристъпи с
епикризи задължително да съдържат информация относно проведено лечение с кортикостероиди в доза от 500 до 1000 мг дневно за срок
от 3 до 5 дни.
2
оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с контраст с давност до 6 месеца - в решението по АПр.№38 задължително се
коментира динамиката на промените в сравнение с предшестващо МРТ изследване през последните 12 месеца
3
отразена скала на симптоматиката и оценка по Kurtzke в решението по АПр.№38. Степента на функционален неврологичен дефицит
се определя един месец след документиран пристъп.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. Критерии за продължаване на терапията при всеки последващ протокол (задължително е наличието на
всички критерии)
1
1 Липса на повече от 2 пристъпа за период от една година
2

Задържане на показателите на функционалния неврологичен дефицит 2

3

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т.Е 3

1

амбулаторен лист от проследяващия невролог с отразяване на основната терапия, която е провеждана през периода и развитието на
симптоматиката на болестта
2
решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение.
3
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Забележка: При първото кандидатстване за продължаване на терапията с Финголимод да се приложат консултация от офталмолог и оригинална бланка
или заверено копие от изследване на чернодробни ензими на 3 месец от започване на лечението.
При първото кандидатстване за продължаване на терапията с Диметилфумарат да се приложат оригинални бланки или заверени копия от изследвания на
урея, креатинин и чернодробни ензими на 3 месец от започване на лечението.
При кандидатстване за продължаване на терапията с Натализумаб след едногодишно лечение се прилагат и изследвания за антитела срещу JCV и МРТ.
ЗОЛ, които са JCV отрицателни могат да продължат лечението с Натализумаб след проведен двугодишен терапевтичен курс при проследяване на JCV
антителата на всеки 6 месеца и провеждане на МРТ изследване с контраст на всеки 12 месеца.
ЗОЛ, които са JCV положителни могат да продължат лечението с Натализумаб след проведен двугодишен терапевтичен курс само ако ползите надвишават
рисковете. Необходимо е МРТ изследване с контраст и проследяване на JCV антитела на всеки 6 месеца.
При първо и поредно кандидатсване за терапия с Кладрибин и Алемтузумаб – да се приложат необходимите изследвания според приложение 2, табл 2.

В. Критерии за продължаване на терапията след завършен 4-годишен курс – за натализумаб, финголимод,
диметилфумарат и окрелизумаб (задължително е наличието на всички критерии)
1 Липса на активни плаки и прогресия на данните от МРТ с контраст 1
2 Липса на повече от четири пристъпа за 4 години 2
3

Задържане на функционалния неврологичен дефицит

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е

1

3
4

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с контраст с давност до 6 месеца преди кандидатстването – в експертното
становище задължително се коментира динамиката на промените в сравнение с изходното изследване
2
решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение.
3
експертно становище с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение. Становището се издава от постоянен
екпертен съвет по неврология.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания
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Г. Критерии за продължаване на терапията след завършен 6-годишен курс, след завършен 12-годишен курс
и на всеки 3 години след завършен 12-годишен курс - за натализумаб, финголимод, диметилфумарат и
окрелизумаб (задължително е наличието на всички критерии)
1 Липса на нови плаки и прогресия на данните от МРТ с контраст 1
2 Липса на повече от два пристъпа за последните 2 години 2
3

Задържане на функционалния неврологичен дефицит

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е

1

3
4

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с контраст с давност до 6 месеца към датата на кандидатстване за
продължаване на терапията – в експертното становище задължително се коментира динамиката на промените в сравнение с изходното
изследване за настоящата терапия
2
решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение.
3
експертно становище с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение. Становището се издава от постоянен
екпертен съвет по неврология.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Д. Критерии за преминаване на терапия от един към друг лекарствен продукт от втора линия (задължително
е наличието на критерии 3 и 4 и критерий 1 и/или 2)
1
1 Наличие на нови плаки и прогресия на данните от МРТ
2

Липса на клинична ефективност от лечението (до два пристъпа за една година) 2

3

2-месечен период на изчистване

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Е 3

1

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с давност до 6 месеца към датата на кандидатстване за продължаване на
терапията
епикризи от болнично лечение с номер ИЗ (Документираните пристъпи с епикризи задължително да съдържат информация относно
проведено лечение с кортикостероиди в доза от 500 до 1000 мг дневно за срок от 3 до 5 дни.) Решение по АПр.№38 с отразена
ефективност по показатели от прилаганото лечение.
3
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания
2

Е. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. ЗОЛ с вторично-прогредиентна форма на болестта
2. Два и повече документирани пристъпа за период от 1 година на фона на лечение с лекарствен продукт от
втора линия
3. Увеличаване на степента на функционален неврологичен дефицит с 1 т. по Kurtzke в сравнение с оценката при
включване в програмата на фона на лечение с лекарствен продукт от втора линия
4. Бременност и лактация
5. Пациенти с имунодефицитен синдром или провеждащи имуносупресивна терапия
6. Прогресивна мултифокална енцефалопатия
7. Активни остри или хронични инфекции – хепатит, туберкулоза
8. Неоплазми, с изключение на кожен базалноклетъчен карцином
9. Тежко чернодробно или бъбречно заболяване
10. За Fingolimod - пациенти с AV блок втора степен тип Мьобиц 2 или по-висока степен AV блок,синдром на болния
синусов възел или синоатриален сърдечен блок,анамнеза за симптоматична брадикардия или повтарящ се
синкоп; или при пациенти със значително удължаване на QT интервала(с > 470 ms при жени и > 450 ms при
мъже)
11. За Fingolimod - лечение с антиаритмични лекарствени продукти клас Ia (chinidine, disopyramide) или клас III
(amiodarone,sotalol),бета блокери,понижаващи сърдечната честота блокери на калциевите канали
(verapamil,diltiazem или ivabradine) или други вещества,които могат да понижат сърдечната честота (digoxin,
антихолинестеразни средства или pilocarpine)
12. За Dimethyl fumarate – едновременно приложение на други производни на фумаровата киселина(локално или
системно)
13. За Alemtuzumab – анамнеза за ангина пекторис, прекаран миокарден инфаркт, прием на антикоагуланти
14. За Dimethyl fumarate, Cladribine, Alemtuzumab и Ocrelizumab – едновременно приложение на живи ваксини
15. За Cladribine, Alemtuzumab и Ocrelizumab – инфекция с човешкия имунодефицитен вирус (HIV)
16. За Ocrelizumab - CD4 лимфоцити < 250 mcl
17. Неконтролирана хипертония
18. Хронична обструктивна белодробна болест
19. Белодробна фиброза
20. Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества
21. Включване на ЗОЛ в клинично проучване
22. Деца и юноши на възраст под 18 години, с изключение на Fingolimod.
23. Достигане до възраст 59 години и липса на активност на заболяването през последните 2 години
24. Достигане на инвалидност по Kurtzke 5
Отговаря на критериите за лечение с

……………………………

в дневна доза

………………

подпис на специалиста:........................................
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
БОЛНИ С ВТОРИЧНО-ПРОГРЕСИРАЩА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

(сипонимод)

Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

1
2

А. Критерии за започване на първи курс (задължително е наличието на всички критерии)
Сигурна диагноза “Множествена склероза” по ревизираните от Tompson и сътр. през 2017 г. диагностични
критерии на McDonald 1
1
Продължителност на прогресията от 6 месеца,включително и тласъчни влошавания на заболяването

5

Степен на функционален неврологичен дефицит до 5 т. по Kurtzke 2
Данни от магнитно-резонансната томография /МРТ/ с контраст, доказващи наличие на възпалителна
3
активност – Gd-усилващи се Т1 лезии и/или активни(нови или нарастващи) Т2 лезии
Изследване за антитела срещу VZV 4

6

Генетично изследване за определяне генотипа по CYP2C9 4

7

Консултация с офталмолог 5

8

Консултация с кардиолог5

9

Липса на изключващи критерии по т. Г 6

3
4

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивния ход се описват в решението по АПр.№38 и експертното становище от
постоянен експертен съвет по неврология
2
отразена скала на симптоматиката и оценка по Kurtzke в решението по АПр.№38 и експертното становище от постоянен експертен
съвет по неврология
3
оригинален фиш или подписано и заверено копие с давност до 1 година преди кандидатстването
4
оригинална бланка или заверено копие.
5
амбулаторен лист от преглед при специалист
6
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Б. Критерии за продължаване на терапията при всеки последващ протокол (задължително е наличието на
всички критерии)
1 Липса на пристъпи за период от една година 1
2

Задържане на показателите на функционалния неврологичен дефицит 2

3

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Г 3

1,2
3

решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Забележка: При първото кандидатстване за продължаване на терапията със Сипонимод да се приложат консултация от офталмолог и оригинална бланка
или заверено копие от изследване на чернодробни ензими на 3 месец от започване на лечението.

В. Критерии за продължаване на терапията след завършен 4-годишен курс и след завършен 6-годишен курс
(задължително е наличието на всички критерии)
1 Липса на нови плаки и прогресия на данните от МРТ1
2 Липса на повече от два пристъпа за последните 2 години 2
3

Задържане на функционалния неврологичен дефицит

4

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. Г

1

3
4

оригинален фиш или подписано и заверено копие от МРТ с давност до 6 месеца към датата на кандидатстване за продължаване на
терапията – в експертното становище задължително се коментира динамиката на промените в сравнение с изходното изследване за
настоящата терапия
2
решение по АПр.№38 с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение
3
експертно становище с отразена ефективност по показатели от прилаганото лечение. Становището се издава от постоянен
екпертен съвет по неврология.
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания
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Г. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. Пациенти с имунодефицитен синдром или провеждащи имуносупресивна терапия
2. Анамнеза за прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия или криптококов менингит
3. ЗОЛ с известни активни злокачествени заболявания
4. Тежка степен на чернодробно увреждане(клас С по Child-Plugh)
5. Пациенти, които в предходните 6 месеца са имали миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, мозъчен
инсулт/преходна исхемична атака, декомпенсирана сърдечна недостатъчност(изискваща болнично лечение)
или сърдечна недостатъчност клас ІІІ / ІV по NYHA
6. Пациенти с анамнеза за втора степен атриовентрикуларен (AV) блок Mobitz тип ІІ, AV блок от трета степен,
синоатриален сърдечен блок или синдром на болния синосов възел, ако не е поставен пейсмейкър
7. Пациенти хомозиготни по CYP2C9*3 (CYP2C9*3*3) генотип (слаби метаболизатори)
8. Бременност или жени, които не използват ефективна контрацепция
9. Достигане на степен на инвалидизация 6 по скалата на Kurtzke
10. Достигане до възраст 59 години и липса на активност на заболяването през последните 2 години
11. Предходно лечение с Alemtuzumab

Отговаря на критериите за лечение с

……………………………

в дневна доза

………………

подпис на специалиста:........................................
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
Таблица 1
INN
INTERFERON BETA-1A
INTERFERON BETA-1B
PEGINTERFERON BETA-1A
GLATIRAMER ACETATE
FINGOLIMOD
TERIFLUNOMIDE
DIMETHYL FUMARATE
NATALIZUMAB
CLADRIBINE
ALEMTUZUMAB
OCRELIZUMAB
SIPONIMOD

МКБ

ОГРАНИЧЕНИЯ



лица над 16 години
лица над 2 години – само за Rebif

G 35



лица над 16 години

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 12 години с тегло над 40 кг

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 18 години

G 35



лица над 18 години

G 35

Забележка:
Лечението с PEGINTERFERON BETA-1A и DIMETHYL FUMARATE през първия месец се провежда с титрираща доза.
Лечението със SIPONIMOD през първите 5 дни се провежда с титрираща доза.

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
ИМЕ:

ЕГН

Таблица 2
ИЗСЛЕДВАНИЯ и КОНСУЛТАЦИИ*

ИЗХОДНИ

Степен на функционален неврологичен дефицит по Kurtzke
Последен пристъп
Магнитно-резонансната томография /МРТ/ с контраст
ПКК с ДКК( за alemtuzumab – ежемесечен контрол до 48 месеца след
последната инфузия)
CD4 лимфоцити (само за оcrelizumab)
CRP в цифрово изражение
TSH( за interferon beta-1a, interferon beta-1b и само за alemtuzumab – контрол
на всеки 3 месеца до 48 месеца след последната инфузия))






ASAT(не за glatiramer acetate)
ALAT(не за glatiramer acetate)
Урея (не за glatiramer acetate)
Креатинин (не за glatiramer acetate) ( за alemtuzumab – ежемесечен контрол до
48 месеца след последната инфузия)
Билирубин (за всички лекарствени продукти от втора линия и siponimod )
Урина - белтък и седимент( за alemtuzumab – ежемесечен контрол до 48
месеца след последната инфузия)
Консултация специалист очни болести(за fingolimod и siponimod)
Консултация специалист кардиолог(за fingolimod и siponimod)
ЕКГ мониториране до 6 час при започване на терапията (само за fingolimod)
Сърдечна фреквенция(само за glatiramer acetate)










НА 6 МЕСЕЦА

НА 12 МЕСЕЦА













при абнормно
изходно ниво
за IFN-1β
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Скрининг за хепатит В и С (за cladribine, ocrelizumab и по преценка за



останалите от втора линия) ( за alemtuzumab –контрол до 48 месеца след
последната инфузия)
Скрининг за туберкулоза (за cladribine,alemtuzumab и ocrelizumab и по преценка



за останалите от втора линия)
Скрининг за HIV (за ocrelizumab и по преценка за останалите от втора линия)



Скрининг за HPV (по преценка)
Антитела срещу VZV( за fingolimod, cladribine, alemtuzumab и siponimod)

Антитела срещу EBV(само за alemtuzumab)

Антитела срещу JCV(за natalizumab)

Генетично изследване за определяне на генотипа по CYP2C9(само за

siponimod)
Изследване на евокирани слухови и зрителни потенциали(само за лекарствени

продукти от първа линия)
Ликворно изследване( за ocrelizumab и лекарствени продукти от първа линия)

* задължително се представя попълнена с резултатите от изследванията таблица 2 на приложение 2, включваща и предходните
изследвания и се прилагат оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания (при наличие на хоспитализация с
давност до 1 месец до издаване на протокола се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ).

Дата: …………………………..

Лекуващ лекар:

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. ПРИ СПЕЦИАЛИСТА, съгласно националния рамков договор за медицинските дейности за ЗОЛ, на които са издавани
протоколи по реда на настоящите изисквания, следва да се прилагат всички необходими документи като:
амбулаторните листове от извършените прегледи, вторият екземпляр от издадените протоколи, копия от епикризи, копия
от решения по АПр. №38, които са основание за издаване на протокол, всички изискващи се изследвания, копие от
приложение 1 на настоящите изисквания попълнено по съответната точка, подписано от специалиста, издал
протокола.
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение по образец съгласно националния рамков договор за
медицинските дейности за амбулаторна процедура № 38 "Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО" от
приложение № 7 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59./19.05.2022г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник“ и отменят действащите изисквания, в сила от 01.04.2021г. на основание
решение № РД-НС-04-37/19.03.2021г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата .............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

През последните пет години ми е провеждано инвазивно лечение - венозна мозъчна балонна ангиопластика или
стентиране.
ДА

НЕ

2.

Нямам ритъмни и проводни нарушения.

3.

Не съм прекарал/а херпес зостер енцефалит.

4.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.

5.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

6.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

7.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.
Забележка:
 При лечение с лекарствен продукт от първа линия задължително се попълват т.1, 4, 5, 6 и 7.


При лечение с лекарствен продукт от втора линия задължително се попълват всички точки.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
ПРИ БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

тел: +359 2 9659301
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН
Протоколът се издава от специалисти с код на специалност 10 – неврология или от специализирана
комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с НЗОК. Специализираните
комисии се създават със Заповед на директора на Лечебното заведение (ЛЗ) в следните ЛЗ: МБАЛНП “Св. Наум” - гр.

София, УМБАЛ “Александровска” - гр. София, УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” - гр. София, ВМА - гр. София, МБАЛ “НКБ” гр. София, УМБАЛ “Св. Георги” - гр. Пловдив, УМБАЛ “Св. Марина” - гр. Варна, УМБАЛ - гр. Плевен, УМБАЛ - гр. Стара
Загора, Първа МБАЛ – гр. София, МБАЛ „Каспела” – гр. Пловдив, УМБАЛ „Св.Иван Рилски” – гр. София, УМБАЛ “Св.Анна” гр. София, „Аджибадем Сити клиник МБАЛ Токуда“ - гр.София, „МБАЛ Сърце и Мозък“ – гр.Плевен.

I.

РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Протоколи за започване на лечение с LEVODOPA (LEVODOPA/ CARBIDOPA И LEVODOPA/ BENZARAZIDE)

специалист, сключил
договор с НЗОК

специализирана
комисия

Комисия за
експертизи в РЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите по
съответната точка с всички необходими изследвания
 Амбулаторен лист с приложени всички документи показатели и изследвания
по приложение 2
 „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗНЗОК
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗНЗОК
Заверка на
протокола в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечението - без корекция и при необходимост от увеличаване на дозата

специалист, сключил
договор с НЗОК

 “Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ -НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК
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Протоколи за започване на лечение с LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE
Протоколи за продължаване на лечението с LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE при увеличаване на
дозата

специалист, сключил
договор с НЗОК

специализирана
комисия

Комисия за експертизи
в РЗОК


Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на
критериите по съответната точка с всички необходими изследвания

Амбулаторен лист с приложени всички документи показатели и
изследвания по приложение 2

“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗНЗОК
Заверка на
протокола в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечението с LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE – без корекция

специалист, сключил
договор с НЗОК

 “Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ -НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1. Заявление до Директора на РЗОК.
1.2. Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс
медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3. Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от специалист,
работещ по договор с НЗОК или от специалист от специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при
кандидатстване за продължаване на терапията се представя оригинал на предходния протокол с отразени всички
назначения по него.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издава за срок до 365 дни.
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Име:

ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С БОЛЕСТ НА
ПАРКИНСОН
ЕГН

Забележка:
медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.
Стъпки в терапията:
Лекарствени продукти с невропротективно действие (Selegiline, Rasagiline), освен в случаите, когато те са контраиндицирани или с
реакция на непоносимост
Комбинирана терапия (Selegiline, Rasagiline и допаминови агонисти)
ЛЕВОДОПА – в дневна доза 200 - 400 mg и увеличаване при изчерпване на ефекта, но не повече от 1500 mg/ дневно
Комбинирана терапия (леводопа, допаминови агонисти, Rasagiline)
Комбинирано лечение с леводопа/инхибитори на катехол-орто-метил-трансферазата – в дефинирана дневна доза (DDD) и
постепенно увеличаване на дозата при изчерпване на ефекта, но не повече от 800 мг леводопа/дневно.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С ЛЕВОДОПА (задължително е наличието на всички критерии)

2

Клинично сигурна диагноза “Паркинсонова болест” – съобразно критериите в "Национален консенсус за
диагноза и лечение на ПБ" 1
1
Наличие на двигателна симптоматика

3

** Липса на ефект от лечението с лекарствени продукти с невропротективно действие

4

Липса на изключващи критерии по т. В *

1

1

1

анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивният ход се описват в решението по АПр.№38, амбулаторния лист или
епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването, прилага се фармакологичен маршрут от проследяващия невролог
**Забележка: при несъответствие по критерий 3 изрично в решението по АПр.№38 се вписва медицинската мотивация
* удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите критерии

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕВОДОПА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОЗАТА – но не
повече от 1500 mg/дневно (в свободен текст се вписва ясната медицинска мотивация)

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. В *
прилага се етапна епикриза с фармакологичен маршрут от проследяващия невролог и амбулаторен лист от прегледа при специалист с
отразена ефективност по клинични показатели от прилаганото лечение
* удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите критерии

В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. Болни под 18 годишна възраст
2. Бременност и лактация
3. Тесноъгълна глаукома
4. Сериозни странични реакции от лечението
5. Системно неспазване на лечебната схема по вина на болния, с прекъсване повече от 3 месеца

Отговаря на критериите за лечение с

………………………………..

в дневна доза

………………….

подпис на специалиста: ...........................
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А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE (задължително е
наличието на всички критерии)
1
2
1

Клинично сигурна диагноза “Паркинсонова болест” – съобразно критериите в "Национален консенсус за
1
диагноза и лечение на ПБ" – късна болест на Паркинсон и наличие на двигателни флуктуации
Наличие на феномени на изчерпване на дозата или феномени „включване и изключване” 1

Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. В *
3
анамнестичните данни, клиничната симптоматика и еволютивният ход се описват в решението по АПр.№38, амбулаторния лист или

епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването, прилага се фармакологичен маршрут от проследяващия невролог
* удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите критерии

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE (задължително е
наличието на всички критерии)
1
1

2

Повлияване на поне два от кардиналните симптоми (статичен тремор, брадикинеза, ригидност и постурални
нарушения) 1, 2
* Липса на странични ефекти и изключващи критерии по т. В *

прилага се етапна епикриза с фармакологичен маршрут от проследяващия невролог
2
амбулаторен лист от прегледа при специалист с отразена ефективност по клинични показатели от прилаганото лечение
* удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите критерии

В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1.
2.
3.
4.
5.

Болни под 18 годишна възраст
Бременност и лактация
За Levodopa/Carbidopa/ Entacapone – болни с феохромоцитом, болни с чернодробна дисфункция (прилага
се оригинален фиш или заверено копие от изследванията на трансаминази)
Сериозни странични реакции от лечението
Системно неспазване на лечебната схема по вина на болния, с прекъсване повече от 3 месеца

Отговаря на критериите за лечение с

………………………………..

в дневна доза

………………….

подпис на специалиста:........................................
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I.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

1.

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.

Таблица 1

INN

ДОЗА

LEVODOPA AND DECARBOXYLASE
INHIBITOR

 600 mg (Refers to levodopa)

LEVODOPA, DECARBOXYLASE AND
COMT INHIBITOR

 450 mg (Refers to levodopa)

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ
ИМЕ:

ЕГН

Таблица 2

Показатели и изследвания
ПКК и ДКК

изходно*
х

Период на лечение
контрол**
х

Урея

х

х

Креатинин

х

х

ASAT

х

х

ALAT

х

х

* задължително се представя попълнена с резултатите от изследванията таблица 2 на приложение 2, включваща и предходните
изследвания и се прилагат оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания (при наличие на хоспитализация с
давност до 1 месец до издаване на протокола се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ).
** периодичността на последващия лабораторен контрол се осъществява по преценка на лекуващия специаист в съответствие с
клиничните индикации

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. ПРИ СПЕЦИАЛИСТА, съгласно националния рамков договор за медицинските дейности за ЗОЛ, на които са издавани
протоколи по реда на настоящите изисквания, следва да се прилагат всички необходими документи като:
амбулаторните листове от извършените прегледи, вторият екземпляр от издадените протоколи, копия от епикризи, копия
от решения по АПр. №38, които са основание за издаване на протокол, всички изискващи се изследвания, копие от
приложение 1 на настоящите изисквания попълнено по съответната точка, подписано от специалиста, издал
протокола.
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение по образец съгласно националния рамков договор за медицинските
дейности за амбулаторна процедура № 38 "Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор
при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО" от приложение № 7 към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия съхранява
един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички
необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по
съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59/19.05.2022г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 1 април 2021г. на
основание решение № РД-НС-04-37/19.03.2021г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................

Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах

с

цялата ми

предоставена информация

и

целта на лечението

с

лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ В ТЕРМИНАЛЕН СТАДИЙ НА
ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ,
сключили договор с НЗОК. Специализираните комисии се създават със Заповед на директора на следните
ЛЗ: МБАЛ „Александровска” – гр. София, МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” – гр. София, МБАЛНП „Св.Наум” – гр.
София, МБАЛ „НКБ” – Гр. София, ВМА – гр. София, Медицински институт към МВР – гр. София, УПМБАЛ
„Св.Йоан Кръстител” - гр. София, УМБАЛ „Св. Георги” - гр. Пловдив.
I.

РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Протоколи за започване на лечение
специалист, сключил
договор с НЗОК

 Медицинска документация и приложени всички необходими изследвания по
приложение 2

специализирана
комисия

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите по
съответните точки с приложени всички необходими документи
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗНЗОК

Постоянен експертен
съвет по неврология*

 Становище с ясна медицинска мотивация за започване/продължаване на
терапията като единствена алтернатива (подписано от членовете на съвета)

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Заверка в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечението

специализирана
комисия

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите по
съответните точки с приложени всички необходими документи
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията, задължително се отбелязва липса на изключващи
критерии (подписано от всички членове на специализираната комисия)
 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗНЗОК
Заверка в РЗОК

*Постоянен експертен съвет по неврология се сформира и председателства от председателя на дружеството по неврология, като
участват още двама от председателите на специализирани комисии, посочени в Изискванията.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1. Заявление до Директора на РЗОК.
1.2. Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров индекс
медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3. Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4. “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от специалист от
специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при кандидатстване за продължаване на терапията се
представя оригинал на предходния протокол с отразени всички назначения по него.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
1.7 Копие от декларация за информирано съгласие с терапевтичния метод, подписана от болния
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издава за срок до 180 дни.
4. До получаване на решение от комисията в ЦУ на НЗОК ЗОЛ продължава лечение с лекарствен/и продукт/и, с
които е провеждал лечението до момента на подаване на молбата и документите в РЗОК.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ В ТЕРМИНАЛЕН СТАДИЙ НА
ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО – подбор на подходящите за лечение болни (задължително е
наличието на всички критерии)

4

Клинично сигурна диагноза “Идиопатична, късна, Паркинсонова болест” – съобразно критериите в
"Национален консенсус за диагноза и лечение на ПБ" 1
2
Наличие на тежка двигателна симптоматика
Липса на ефект от лечението с перорални средства, прилагани за достатъчно дълъг период и в оптимизирана
3
комбинация
Наличие на ясно разграничими off и on фази (двигателни флуктуации) 2

5

Продължителност на off-периодите не по-малко от 2 часа дневно

1
2
3

2

6

Дискинезии 1 час дневно

7

Повлияване на симптомите от Леводопа

8

Овладяване на симптомите след поставена временна назодуоденална сонда и оптимизиране на дозата 4

9

Способност на болния да следва терапевтичните инструкции 5

10

Липса на придружаващи соматични заболявания *

11

Липса на изключващи критерии по т. В *

1

2
3

амбулаторен лист от последния преглед при специалист невролог, с описание на провежданата в момента терапия, епикризи от
стационарно лечение и други медицински документи, касаещи еволютивния ход на болестта
1,2
описват се в решението по АПр.№38 и експертното становище от постоянен експертен съвет по неврология
3
подробна карта за фармакологичен маршрут по образец (таблица 1 на приложение 1)
4
епикриза от стационарно лечение за проведено лечение с Duodopa и постигане на оптимален ефект и уточнена поддържаща доза (с
давност до 1 месец преди кандидатстването), придружена от консултативна оценка от гастроентеролог за липса на противопоказавния за
поставяне на постоянна гастроинтестинална сонда – само за пациенти, кандидатстващи за започване на лечение с ентерален гел.
5
декларация за информирано съгласие с терапевтичния метод, подписана от болния – декларацията се изготвя от специализираната
комисия съгласно разпоредбите на чл. 87 и чл. 88 от Закона за Здравето – само за пациенти, кандидатстващи за започване на лечение
с ентерален гел.

Протоколът се издава със срок на валидност до 180 дни, след осъществяването на перкутанната ендоскопска
гастростомия. НЗОК не заплаща лекарствения продукт по време на стационарния престой за осъществяване на
хирургична интервенция. Първоначалните заявителните документи за започване на лечение се внасят преди
приложение на ентерален гел. След одобряване на лечението от Комисията на НЗОК и установяване на
повлияване на симптомите чрез временна назодуоденална сонда се внася допълнителна медицинска
документация по точка 7 и точка 8 - само за пациенти, кандидатстващи за започване на лечение с ентерален гел.
* Липсата на изключващи критерии и придружаващи соматични заболявания се удостоверява с подпис на специалиста в
настоящото приложение.

1

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (задължително е наличието на всички критерии)
1
Повлияване на основната двигателна симптоматика

2

Поставена постоянна сонда чрез перкутанна ендоскопска гастростомия

3

Липса на промени в следените показатели

4

Доказана способност на болния да следва инструкциите за употреба

5

Липса на изключващи критерии по т. В *

1

2

3
4

решение по АПр.№38 с ясна клинична оценка и амбулаторен лист от последния преглед при специалист
2
епикриза с №ИЗ с описан оперативен протокол - само за пациенти, кандидатстващи за първо продължаване на лечението с
ентерален гел
3
прилагат се оригинални бланки или заверени копия на изследванията съгласно таблица 2 на приложение 2
4
копие от декларация за информирано съгласие с терапевтичния метод, подписана от болния – декларацията се изготвя от
специализираната комисия съгласно разпоредбите на чл. 87 и чл. 88 от Закона за Здравето – само за пациенти, кандидатстващи за
първо продължаване на лечението с ентерален гел
* Липсата на изключващи критерии и придружаващи соматични заболявания се удостоверява с подпис на специалиста в
настоящото приложение
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В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ:
1.

Несигурна диагноза, Паркинсон плюс синдроми (мултисистемна атрофия, прогресивна супрануклеарна пареза
или други невродегенеративни заболявания), вторичен Паркинсонов синдром, причинен от медикаменти,
токсини, инфекциозни агенти, съдови заболявания, травма, мозъчна неоплазма и др.
2. Бременност и лактация, жени в детеродна възраст.
3. Пациенти претърпели оперативна интервенция за лечение на Паркинсонова болест (палидотомия, дълбока
мозъчна стимулация, трансплантация на стволови клетки и др.).
4. Пациенти на лечение с медикаменти повлияващи чернодробния метаболизъм – баритурати, карбамазепин,
фенилбутазон, фенитоин, рифампицин, изоксикарбоксазид, фенелзин сулфат, tranylcypromine sulphate,
трициклични антидепресанти, МАО-инхибитори, SSRI и др.
5. Свръхчувствителност към леводопа или карбидопа.
6. Контраиндикации за приложението на леводопа като тясноъгълна глаукома, хипертиреоидизъм,
феохромоцитом, синдром на Cushing, малигнен меланом.
7. Наличие на други неврологични и/или соматични заболявания, които могат да повлияят на лечението или да
причинят допълнителен риск: наличие на отпадна неврологична симптоматика, дисфагия, множествена
склероза, болест на Алцхаймер, когнитивни и психични нарушения (остро психотично разстройство,
биполярно афективно разстройство и др.), клинично значими хематологични, ендокринни, респираторни,
кардиоваскуларни, бъбречни, чернодробни, гастроинтестинални нарушения или неаплазми, както и
злоупотреба с лекарствени вещества или алкохол.
8. Клинично значими отклонения в лабораторните показатели.
9. Наличие на контраиндикации за поставяне на гастроинтестинална сонда - патологични изменения на
стомашната стена, сраствания, нарушения с хемокоагулационните показатели, перитонит, остър панкреатит,
паралитичен илеус или субилеус – само за лечение с Duodopa.
10. Установено неспазване на терапевтичната схема от страна на болния, за повече от 30 дни.
11. Деца и юноши на възраст под 18 години.
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Таблица 1 Фармакологичен маршрут
НАЧАЛО НА ЗАБОЛЯВАНЕТО .............................................................г.
ЛЕКАРСТВЕН
ПРОДУКТ

ДАТА НА
ЗАПОЧВАНЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ

Отговаря на критериите за лечение с

ДНЕВНА ДОЗА

ДАТА НА
ПРЕУСТАНОВЯ
ВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО

………………….

ПРИЧИНА ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА
НА ДОЗАТА

в дневна доза

………………..

подпис на председателя на специализираната комисия:........................................
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I.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
Таблица 1
INN
LEVODOPA/CARBIDOPA*
APOMORPHINE
LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE*

ОГРАНИЧЕНИЯ

МКБ
G 20



лица над 18 години

G 20
G 20



лица над 18 години



лица над 18 години

*Методът на лечение с LEVODOPA/CARBIDOPA и LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE се състои в подаване на
интестинален гел директно в дуоденума с постоянна инфузия през перкутанна ендоскопска гастростома, тръбна система и
преносима помпа. Абсорбцията в проксимална трета на тънкото черво води до оптимизиране на абсорбцията на
медикамента и осигурява постоянно плазмено ниво и непрекъсната допаминергична стимулация.
Индивидуалната поддържаща дозировка следва да бъде оптимизирана и обичайно е 2-6 ml/ час.

ИМЕ:

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ

Таблица 2
ИЗСЛЕДВАНИЯ и КОНСУЛТАЦИИ*

ЕГН

ИЗХОДНИ

НА 6
МЕСЕЦА**


ПКК с ДКК



Кръвна захар





ASAT





ALAT





Урея





Креатинин





Пикочна киселина





Билирубин





НА 12 МЕСЕЦА**










* задължително се представя попълнена с резултатите от изследванията таблица 2 на приложение 2, включваща и предходните
изследвания и се прилагат оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания (при наличие на хоспитализация с
давност до 1 месец до издаване на протокола се прилага заверено копие от епикриза с номер ИЗ).
** периодичността на последващия лабораторен контрол се осъществява по преценка на лекуващия специалист в съответствие с
клиничните индикации

Дата: …………………………..

Лекуващ лекар:
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II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на
протокола от специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения,
съгласно кратката характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с LEVODOPA/CARBIDOPA с дози над 2000 mg/ден; APOMORPHINE с дози
над 100 mg/ден и LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE с дози над 2000/500/2000 mg/ден.

5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. ПРИ СПЕЦИАЛИСТА, съгласно националния рамков договор за медицинските дейности за ЗОЛ, на които са издавани
протоколи по реда на настоящите изисквания, следва да се прилагат всички необходими документи като:
амбулаторните листове от извършените прегледи, вторият екземпляр от издадените протоколи, копия от епикризи, копия
от решения по АПр. №38, които са основание за издаване на протокол, всички изискващи се изследвания, копие от
приложение 1 на настоящите изисквания попълнено по съответната точка, подписано от специалиста, издал
протокола.
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение по образец съгласно националния рамков договор за медицинските
дейности за амбулаторна процедура № 38 "Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор
при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО" от приложение № 7 към чл. 1
от Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия съхранява
един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички
необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по
съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59/19.05.2022г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от Правилника
за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в сила от датата
на обнародването им в „Държавен вестник“ и отменят действащите изисквания, в сила от 1 април 2021г. на
основание решение № РД-НС-04-37./19.03.2021г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
след

като се запознах

с цялата ми

предоставена информация

и

целта на лечението

с

лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
НА БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

тел: +359 2 9659301
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Протоколът се издава от специалисти с код на специалност 18 (психиатрия) и 38 (детска психиатрия),
работещи по договор с НЗОК или от специализирана комисия. Специализираните комисии се създават със
Заповед на директора на лечебното заведение (ЛЗ) – Клиника по психиатрия в университетските болници, МБАЛ,
държавни психиатрични болници и центрове за психично здраве.
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Започване и продължаване на лечение с конвенционални перорални и депо невролептици:

Flupentixol, Zuclopenthixol

Започване и продължаване на лечение с перорални атипични антипсихотици: Sertindole,
Ziprasidone, Clozapine, Olanzapine, Quetiapine, Amisulpride, Risperidone, Aripiprazole,
Paliperidone, Cariprazine и Lurasidone в доза до DDD и над DDD
Преминаване от един към друг перорален атипичен антипсихотик: Sertindole, Ziprasidone,
Clozapine, Olanzapine, Quetiapine, Amisulpride, Risperidone, Aripiprazole Paliperidone,
Cariprazine и Lurasidone в доза до DDD и над DDD
Започване на комбинирано лечение с атипични антипсихотици: Sertindole, Ziprasidone,
Clozapine, Olanzapine, Quetiapine, Amisulpride, Risperidone, Aripiprazole, Paliperidone,
Cariprazine и Lurasidone (независимо от дозата на отделните лекарствени продукти)

Прод ължаване на комбинирано лечение с перорални атипични антипсихотици в доза до и над DDD
Продължаване на лечението с депо атипични антипсихотици с INN Olanzapine, Aripiprazole,
Paliperidone и Risperidone (след първоначално одобрение от Комисията в ЦУ на НЗОК)

специалист, сключил
договор с НЗОК

 “Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК

Заверка в РЗОК

Протоколи за започване на лечение с депо атипични антипсихотици: Olanzapine, Aripiprazole,

Paliperidone и Risperidone


специалист, сключил
договор с НЗОК

специализирана комисия








Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
по съответната точка с приложени всички необходими документи
Амбулаторен лист с всички необходими изследвания по приложение 2
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ-НЗОК
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация
Епикриза от ЛЗ, съдържаща всички необходими показатели и изследвания
по приложение 2 или приложени всички необходими показатели по
приложение 2
Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на критериите
с всички необходими изследвания
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр.
МЗ –НЗОК

Заверка в РЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

2

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 41

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров
индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразени в приложение 2
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от лекар
специалист в количества за не повече от 180 дни. При необходимост от експертиза от Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО,
РЗОК изпраща в НЗОК копие на протокола.
1.5 Амбулаторен лист от специалист, сключил договор с НЗОК / Решение на специализирана комисия от лечебно
заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
1.7 При ЗОЛ под 18 годишна възраст заявлението и декларацията се подписват от родител/ настойник.
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. До получаване на решение от комисията в ЦУ на НЗОК ЗОЛ продължава лечение с лекарствен/и продукт/и, с
които е провеждал лечението до момента на подаване на молбата и документите в РЗОК.
4. Описаният пълен комплект документи се изисква в случаите, при които е указана необходимост от решение
на Комисията по чл. 78, т. 2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК. При заверка в РЗОК се представят протокол и копие от
амбулаторен лист от последния преглед при специалист.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ В
ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С АТИПИЧЕН АНТИПСИХОТИК КАТО СРЕДСТВО НА ПЪРВИ
ИЗБОР (ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е НАЛИЧИЕТО НА ПОНЕ ЕДИН ОТ КРИТЕРИИТЕ)
По преценка на специалиста и затруднение при взимането на терапевтично решение пациентите могат да бъдат
настанени на стационарно лечение за оценка необходимостта от лечение с атипични антипсихотици.
1/2

1

Първи психотичен епизод

2

Преобладаване на негативна симптоматика

3

Преобладаване на когнитивна симптоматика

4

Наличие на афективни симптоми и суициден риск

1/2
1/2
1/2

1

амбулаторeн лист от преглед при специалист с подробни клинико-анамнестични данни и ясна медицинска мотивация за започване
на лечение с АН като средство на първи избор
епикриза от стационарно лечение с давност не повече от 1 месец до датата на кандидатстване

2

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С КОНВЕНЦИОНАЛЕН НЕВРОЛЕПТИК КЪМ ЛЕЧЕНИЕ С
АТИПИЧЕН АНТИПСИХОТИК И ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ АТИПИЧЕН АНТИПСИХОТИК
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е НАЛИЧИЕТО НА ПОНЕ ЕДИН ОТ КРИТЕРИИТЕ)
1

Липса или недостатъчен терапевтичен отговор, след като е проведен поне един пълен курс на
1
лечение с конвенционален/ атипичен антипсихотик

2

Персистиране на екстрапирамидни странични явления, въпреки прилагането на коректори

3

Други странични явления, свързани с прилагането на конвенционален/ атипичен антипсихотик

4

Риск от възникване на късни дискинезии

5
6
7

2
2

2

Възникване и доминиране на негативна или когнитивна симптоматика, водещи до влошено
2
личностно функциониране
Психотичен рецидив, довел до хоспитализация, при правилно провеждано поддържащо лечение
3
с конвенционален невролептик
Персисиране на когнитивни проблеми

2

1

медицинска документация с подробно описание на провежданата до момента терапия
амбулаторни листи/ епикриза/и, удостоверяващи персистиране на ЕПС, развити странични реакции, риск от късна дискинезия или
персистиращи когнитивни проблеми в хода на лечението с конвенционалния невролептик и/ или промяна в клиничната симптоматика
3
задължително се представя епикриза от стационарно лечение с давност не повече от 1 месец до датата на кандидатстване
2

В. КРИТЕРИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ С CLOZAPINE (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА: ЕДИН ОТ КРИТЕРИИТЕ ПО Т.В И ПОНЕ
ЕДНИ ОТ КРИТЕРИИТЕ ПО Т.Б):
1

Терапевтична резистентност - да са проведени поне два неуспешни пълни курса на
1
антипсихотично лечение с фармакалогично различни (включително атипични) невролептици

2

Доминиращи прояви на късна дискинезия

3

Клинична картина с чести и опасни агресивни и автоагресивни действия

2
2

1

медицинска документация с подробно описание на провежданата до момента терапия
амбулаторни листи/ епикриза/и от прегледите, удостоверяващи риск от късна дискинезия или клинична картина с чести и опасни
агресивни и автоагресивни действия
2
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ В
ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

Г. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С КОНВЕНЦИОНАЛЕН ДЕПО НЕВРОЛЕПТИК
(ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е ЕДНИ ОТ КРИТЕРИИТЕ ПО Т.Г И ПОНЕ ЕДИН ОТ КРИТЕРИИТЕ ПО Т.А ИЛИ Т.Б)
Несигурно приемане на орални форми или несътрудничество на пациента при перорална
1
1
терапия
2

Некритично отношение на пациента към болестта

1

1

медицинска документация с подробно описание на провежданата до момента терапия
амбулаторни листи или епикриза/и от лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК, удостоверяващи
персистиране на ЕПС, развити странични реакции, риск от късна дискинезия
2

Д. КРИТЕРИИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПОДДЪРЖАЩА ТЕРАПИЯ С ДОЗА НАД DDD ИЛИ КОМБИНИРАНА
ТЕРАПИЯ С АТИПИЧНИ АНТИПСИХОТИЦИ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА И ДВАТА КРИТЕРИЯ)
Частичен или непълен терапевтичен отговор, след като е проведен поне един пълен курс на
1
лечение с атипичен невролептик 1
1

2

Терапевтична резистентност след 2 невролептични курса 2

медицинска документация с подробно описание на провежданата до момента терапия
епикриза от стационарно лечение с давност не повече от 1 месец до датата на кандидатстване или амбулаторни листове/ етапна
епикриза, удостоверяващи терапевтична резистентност

2

Е. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С АТИПИЧЕН ДЕПО АНТИПСИХОТИК ( ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е
ЕДНИ ОТ КРИТЕРИИТЕ 1 ИЛИ 2 И ПОНЕ ЕДНИ ОТ ОСТАНАЛИТЕ, ЗА OLANZAPINE – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е И
КРИТЕРИЙ 6, ЗА PALIPERIDONE – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е И КРИТЕРИЙ 7, ЗА ARIPIPRAZOLE – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е И
КРИТЕРИЙ 8, ЗА ДЕПО АНТИПСИХОТИК PALIPERIDONE – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е И КРИТЕРИЙ 9, ЗА ДЕПО
АНТИПСИХОТИК RISPERIDONE – ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН Е И КРИТЕРИЙ 10

2

Несигурно приемане на орални форми или несътрудничество на пациента при перорална терапия
1, 3
терапия
1
Некритично отношение на пациента към болестта

3

Персистиране на екстрапирамидни странични явления, въпреки прилагането на коректори

4

Други странични явления, свързани с прилагането на конвенционален/ атипичен антипсихотик

5

Риск от възникване на късна дискинезия
При вече стабилизирани пациенти чрез минимум едномесечен перорален прием на оланзапин,
1, 4
както и при започване на лечение в стационарна обстановка
При вече стабилизирани пациенти чрез минимум едномесечен перорален прием на палиперидон
1, 5
или рисперидон и при започване на лечение в стационарна обстановка
При вече стабилизирани пациенти чрез минимум едномесечен перорален прием на арипипразол,
1, 6
както и при започване на лечение в стационарна обстановка
При вече стабилизирани пациенти чрез минимум четиримесечно приложение на едномесечен
1, 7
депо антипсихотик Paliperidone, при които не се изисква коригиране на дозата
При вече стабилизирани пациенти чрез минимум едномесечен перорален прием на антипсихотик
Risperidone, при които не се изисква коригиране на дозата 1, 8

1

6
7
8
9
10
1

2

2

2

медицинска документация с подробно описание на провежданата до момента терапия
амбулаторни листи/ епикриза/и, удостоверяващи персистиране на ЕПС, развити странични реакции, риск от късна дискинезия
3
амбулаторни листи или епикриза/и от лечебно заведение за болнична помощ, сключило договор с НЗОК
4
копие от предходен протокол за перорален прием на оланзапин
5
копие от предходен протокол за перорален палиперидон, перорален рисперидон или депо рисперидон
6
копие от предходен протокол за перорален прием на арипипразол
7
копие от предходен протокол за депо антипсихотик палиперидон
8
копие от предходен протокол за перорален прием на рисперидон
2

Забележка: подължителност на периода на лечение при пациенти с неадекватен отговор - 4-8 седмици
при малък или без терапевтичен отговор и 5-12 седмици при частичен отговор (съгласно медицински
стандарт «Психиатрия”)
Отговаря на критериите за лечение с

……………………………

в дневна доза

……………….

подпис на специалиста:........................................
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1.

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в
съответствие с действащите нормативни документи.

1.

ПОКАЗАНИЯ И НЕОБХОДИМИ
лекарствените продукти

ИЗСЛЕДВАНИЯ

-

съгласно

кратките

характеристики

на

Таблица 1 - Перорални невролептици и антипсихотици
INN

DDD

Flupentixol

6 mg

Zuclopenthixol

30 mg

Периодични изследвания *

задължително: артериално кръвно налягане и
сърдечна честота - при всеки преглед,
отразяват се в амбулаторния лист
 ЕКГ преди започване на лечението
Лечение не се започва, ако QT интервала е над
450 msec при мъже и при жени.
 контролно ЕКГ на всеки шест месеца и при
всяко покачване на дозата
АКН, сърдечната честота се отразяват при всеки
преглед в амбулаторния лист; фишовете от ЕКГ се
съхраняват в досието на болния.
 над 18 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

задължително: артериално кръвно налягане и
сърдечна
честота
при
всеки
преглед,
отразяват се в амбулаторния лист
 ЕКГ преди започване на лечението
Лечение не се започва или се спира, ако QT
интервала е над 500 msec.
 контролно ЕКГ на всеки шест месеца и при
всяко покачване на дозата
(Допълнителни показания за предписване са
наличие на хиперпролактинемия и наднормено
тегло.)
 над 10 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6



Sertindole

16 mg

МКБ
F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6
F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6



Ziprasidone

80 mg

ПКК – преди лечението, 1 път седмично през
първия месец и 1 път месечно след това;
Лечение не се започва или се спира, ако броят на
левкоцитите е под 3,5 x 109/l
 тегло и ВМI – веднъж на 6 месеца
 кръвна глюкоза преди лечението и веднъж
годишно
 над 18 годишна възраст


Clozapine

300 mg

тегло и ВМI – веднъж на 6 месеца при всеки
преглед, отразяват се в амбулаторния лист
кръвна глюкоза – веднъж на 6 месеца
холестерол и триглицериди – веднъж годишно
ASAT, ALAT - веднъж на 6 месеца
над 18 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

задължително: артериално кръвно налягане и
сърдечна честота – при всеки преглед,
отразяват се в амбулаторния лист
(Показания за предписване е и наличие на
хиперпролактинемия.)
 над 18 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6



Olanzapine

10 mg

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6







Quetiapine

400 mg
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400 mg
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При клинични прояви на хиперпролактинемия се
провежда консултация със специалист.
 над 18 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

тегло и ВМI – веднъж на 6 месеца при всеки
преглед, отразяват се в амбулаторния лист
При клинични прояви на хиперпролактинемия се
провежда консултация със специалист.

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6



Risperidone

5 mg

Aripiprazole

15 mg

Paliperidone

6 mg

В хода на лечението при болни със захарен диабет
или рискови фактори се провежда редовен
гликемичен контрол.
 над 15 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

урея, креатинин – преди започване на лечение
и на 6 мес. (при болни с бъбречно увреждане)
над 15 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6




артериално кръвно налягане
ЕКГ преди започване на лечението (при
пациенти
с
известно
сърдечно-съдово
заболяване или фамилна анамнеза за
удължен QT интервал)
В хода на лечението при болни със захарен диабет
или рискови фактори се провежда редовен
гликемичен контрол.
 над 18 годишна възраст



Cariprazine

3mg

задължително: артериално кръвно налягане и
сърдечна
честота
при
всеки
преглед,
отразяват се в амбулаторния лист
 ЕКГ преди започване на лечението (при
пациенти
с
известно
сърдечно-съдово
заболяване или фамилна анамнеза за
удължен QT интервал)
В хода на лечението при болни със захарен
диабет или рискови фактори се провежда редовен
гликемичен контрол.
 над 13 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6



Lurasidone

60mg

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

* Посочените изследвания са задължителни при започване на лечение. Представят се на оригинална лабораторна бланка или
заверено копие. В случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето
на лабораторни бланки.
* За всяко дългосрочно подържащо лечение един път годишно се изследват ПКК, ДКК, ASAT, ALAT, GGT, урея, кръвна
захар, холестерол, триглицериди
Таблица 2 Инжекционни невролептици и антипсихотици
INN

Периодични изследвания *

DDD

Flupentixol
Zuclopenthixol
Zuclopenthixol

4 mg

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

15 mg

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

50-150 mg (1-3 ml) i.m еднократно, при необходимост дозата се повтаря
през интервал от 2-3 дни. Прилагат се общо три дози, т.е до 9 ампули!


Olanzapine

МКБ

10 mg






тегло и ВМI – веднъж на 6 месеца при всеки
преглед, отразяват се в амбулаторния лист
кръвна глюкоза - веднъж годишно
холестерол и триглицериди – веднъж на 6
месеца
ASAT, ALAT - веднъж годишно
над 18 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

7

БРОЙ 41

ДЪРЖАВЕН


Aripiprazole
15 mg

Paliperidone

Risperidone

2,5 mg

2,7 mg

ВЕСТНИК

ЕКГ преди започване на лечението (при
пациенти
с
известно
сърдечно-съдово
заболяване или фамилна анамнеза за
удължен QT интервал)

В хода на лечението при болни със захарен диабет
или рискови фактори се провежда редовен гликемичен
контрол.

над 18 годишна възраст

С Т Р. 9 5

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

 ЕКГ преди започване на лечението (при
пациенти
с
известно
сърдечно-съдово
заболяване или фамилна анамнеза за
удължен QT интервал)
 урея, креатинин – преди започване на лечение
и на 6 месеца (при пациенти с бъбречно
увреждане)

над 18 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

 тегло и BMI веднъж на 6 месеца при всеки
преглед, отразяват се в амбулаторен лист
 При клинични прояви на хиперпролактенемия
се провежда консултация със специалист

над 18 годишна възраст

F20.0, F20.1, F20.5,
F20.6

* Посочените изследвания са задължителни при започване на лечение. Представят се на оригинална лабораторна бланка или
заверено копие. В случай, че са вписани в епикриза с давност до 1 месец преди кандидатстването не е необходимо представянето
на лабораторни бланки.
* За всяко дългосрочно подържащо лечение един път годишно се изследват ПКК, ДКК, ASAT, ALAT, GGT, урея, кръвна
захар, холестерол, триглицериди

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола
от специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно
кратката характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. ПРИ СПЕЦИАЛИСТА, съгл. чл. 218 Б, т. 1 от НРД за медицинските дейности 2020-2022 г. (обн., ДВ, бр. 7 от
24.01.2020 г.), на ЗОЛ, на които са издавани протоколи по реда на настоящите изисквания, следва да се
прилагат всички необходими документи като: амбулаторните листове от извършените прегледи, вторият
екземпляр от издадените протоколи, копия от епикризи, копия от решения по АПр. №38, които са основание за
издаване на протокол, всички изискващи се изследвания, копие от приложение 1 на настоящите изисквания
попълнено по съответната точка, подписано от специалиста, издал протокола.
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО на основание чл. 53 и чл. 309 от Национален
рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски
съюз за 2020-2022г. (обн., ДВ, бр. 7 от 24.01.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на
настоящите изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната
комисия.
Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59/19.05.2022 г. на
Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6 от
Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията влизат в
сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите изисквания, в сила от 15
април 2020 г. на основание решение № РД-НС-04-36/06.04.2020 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................

Аз долуподписаният/ата ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
след като се запознах с цялата ми предоставена информация и целта на лечението с лекарствения
продукт..............................................................................................................

и

след

като

получих

изчерпателни отговори на поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните
прегледи.

2.

Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под
друго внушение назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на
Комисията за експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя
незабавно личния си лекар и РЗОК, и ще върна в РЗОК последния протокол, по който
съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт
ще бъде прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПЪРВИЧНА БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ,
БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ ПРИ СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА
И СИНДРОМ НА АЙЗЕНМЕНГЕР
И ОБЩОКАМЕРНА (ФОНТАН) ЦИРКУЛАЦИЯ
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С
ПЪРВИЧНА БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ, БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ ПРИ СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА И
СИНДРОМ НА АЙЗЕНМЕНГЕР И ОБЩОКАМЕРНА (ФОНТАН) ЦИРКУЛАЦИЯ
Протоколът се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с
НЗОК. Специализираните комисии се създават със Заповед на директора на ЛЗ за следните кардиологични клиники:
МБАЛ НКБ – гр. София, ВМА – гр. София, УМБАЛ „Света Анна” – гр. София, УМБАЛ „Света Марина” – гр. Варна.
I. РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Протоколи за започване на лечение


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ




Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на
критериите по точка А с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса и
предхождащо лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията (подписано от всички членове на
специализираната комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

Протоколи за продължаване на лечение


СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ




Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на
критериите по точка Б с всички необходими изследвания
Медицинска документация, включваща данни от анамнезата, статуса и
предхождащо лечение
Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
продължаване на терапията (подписано от всички членове на
специализираната комисия)
“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” –
обр. МЗ-НЗОК

Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1. Заявление до Директора на РЗОК.
1.2. Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в цифров
индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3. Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4.“Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура №38
„Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи
лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК №13.
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издават за период до 180 дни.
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА
БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ, ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ ПРИ СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА, ПАЦИЕНТИ
СЪС СИНДРОМ НА АЙЗЕНМЕНГЕР И ПАЦИЕНТИ С ОБЩОКАМЕРНА (ФОНТАН) ЦИРКУЛАЦИЯ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

А. КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
№

МКБ I27.0, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, Q20.1, Q20.4, Q21.2, Q21.8, Q22.6

1

Определен по СЗО-ФК* 1, 3

2

ЕКГ 2

3

6 минутен тест с ходене 2, 4

4

Спирометрия 2, 5

5

6

Лабораторни изследвания 1
BNP/proBNP
HIV серология
коагулационен статус
α антитрипсин
трансаминази
ЕХОКГ 2

7

ДСК с проведен вазореактивен тест 1

8

Периодична оценка на риска чрез рисков калкулатор**

9

Липса на изключващи критерии по т. В

6

1

прилага се епикриза с номер ИЗ с давност 1 месец до датата на кандидатстване и Приложение 5
оригинален фиш или подписано и заверено копие; ЕХОКГ, съгасно Приложение 4
при кърмачета и малки деца със синдрома на Айзенменгер за оценка на ФК да се използва скалата на Рос
4
6 минутен тест с ходене (над 7 годишна възраст)
5
спирометрия (над 7 годишна възраст)
6
удостоверява се с подписи на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания
2
3

** Забележка: При наличие на придружаващи заболявания, които са контраиндикация се извършва оценка на риска, която се отразява в
експертното становище.

СКАЛА НА РОС ЗА СТЕПЕНУВАНЕ НА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА*
КЛАС

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

I



Асимптоматични

II




Умерено изразена тахипнея или изпотяване при хранене на кърмачета
Диспнея при усилие на по-големи деца

III





Изразена тахипнея и изпотяване при хранене при кърмачета
Удължено време за хранене и задръжка на тегловен прираст
При по-големи деца изразена диспнея при усилие

IV



Симптоми, включващи тахипнея, пъшкане и умора в покой

* Не се използва за възрастни над 18 години
3
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ЛИСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНА
БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ, ПАЦИЕНТИ С БЕЛОДРОБНА ХИПЕРТОНИЯ ПРИ СИСТЕМНА СКЛЕРОЗА, ПАЦИЕНТИ
СЪС СИНДРОМ НА АЙЗЕНМЕНГЕР И ПАЦИЕНТИ С ОБЩОКАМЕРНА (ФОНТАН) ЦИРКУЛАЦИЯ
Име:

ЕГН

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО (ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ)
№

МКБ I27.0, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, Q20.1, Q20.4, Q21.2, Q21.8, Q22.6

1

Определен по СЗО-ФК* 1, 3

2

ЕКГ 2

3

6 минутен тест с ходене 2, 4

5

6

Лабораторни изследвания 1
BNP/proBNP
трансаминази
ЕХОКГ 2

7

ДСК (съобразно изискванията) 1

8

Периодична оценка на риска чрез рисков калкулатор**

9

Липса на изключващи критерии по т. В

6

1

прилага се епикриза с номер ИЗ с давност 1 месец до датата на кандидатстване и Приложение 5
оригинален фиш или подписано и заверено копие; ЕХОКГ, съгласно Приложение 4
при кърмачета и малки деца със синдрома на Айзенменгер за оценка на ФК да се използва скалата на Рос
4
6 минутен тест с ходене (над 7 годишна възраст)
5
спирометрия (над 7 годишна възраст)
6
удостоверява се с подписи на членовете на комисията в приложение 1А на настоящите изисквания
2
3

** Забележка: При наличие на придружаващи заболявания, които са контраиндикация се извършва оценка на риска, която се отразява в
експертното становище.

В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ
1.

Съгласно приложение 2 от настоящите изисквания

Отговаря на критериите за лечение с

………………………………..в дневна доза ……………….
подписи на членовете на комисията

1.………………………................
2. ................................................
3. ................................................
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
Таблица 1
INN

КРИТЕРИИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

МКБ



BOSENTAN



AMBRISENTAN

I27.0
M34.0, M34.1, M34.2,
M34.8
Q21.8




I27.0
M34.0, M34.1, M34.2






I27.0
Q20.1, Q20.4,
Q21.2, Q21.8,
Q22.6








SILDENAFIL





TREPROSTINIL

SELEXIPAG




I27.0




I27.0
M34.0, M34.1, M34.2,
M34.8
Q21.8







Пациенти с пулмонална артериална хипертония, функционален клас
ІІ и ІІІ по СЗО - ФК
Пациенти с пулмонална артериална хипертония при системна
склероза, функционален клас ІІ и ІІІ по СЗО - ФК
Препоръка за първа стъпка при пациенти с ФК ІІ/ІІІ
Пациенти с пулмонална артериална хипертония, функционален клас
ІІ и ІII по СЗО - ФК
Препоръчва се като първа стъпка за ФК ІІ/ІІІ
Пациенти с пулмонална артериална хипертония, функционален клас
ІІ и ІІІ по СЗО - ФК
Средно налягане в рulmonalis /mPAP/ ≥ 25 mm Hg, доказано с дясна
сърдечна катетеризация
Пациенти с еднокамерна циркулация
Среден транспулмонален градиент (TPG)>6 mmHg/ Белодробна
2
съдова резистентност индекс ( PVR)>3 WUxM
Втора стъпка след bosentan или ambrisentan за комбинирано лечение
Пациенти с пулмонална артериална хипертония, функционален клас
ІІІ по СЗО - ФК
Втора стъпка при пациенти с ФК ІІІ
Пациенти с пулмонална артериална хипертония, функционален клас
ІІ и ІІІ по СЗО - ФК
Втора стъпка след антагонист на ендотелиновите рецептори (ERA)
и/или инхибитор на фосфодиестераза тип 5 (PDE-5) за комбинирано
лечение

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:
Таблица 2

1
2

СЗО-ФК
ЕКГ

+
+

+
+

+
+

На 3 месец след
промяна на
лечението
+
+

3

6 мин. тест с ходене

+

+

+

+

+

4

Компютърна томография

по преценка

по преценка

по преценка

по преценка

по преценка

5

Спирометрия

+

-

-

-

-

6

Лаб. изследвания
BNP/proBNP
HIV серология
Коагулационен статус
α антитрипсин
Трансаминаза
ЕХОКГ

+
+
+
+
+
+

+
по преценка
+
+

+
по преценка
+
+

+
по преценка
+
+

+
по преценка
+
+

№

7

Критерии

Преди
лечение

На 6 месеца

На 12 месеца

При клинично
влошаване
+
+

5
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ДСК (съобразно
изискванията)

9
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риска чрез рисков
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тест
+
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по преценка

+

по преценка

+

+

+

+

+

3. КРИТЕРИИ ЗА НАЧАЛО НА КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ СМЯНА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ:
Изходен ФК ІІ

1. Клиничен статус, определен като нестабилен и влошаващ се
2. Клиничен статус стабилен, но незадоволителен

Изходен ФК ІІІ

1. Клиничен статус стабилен, но незадоволителен
2. Клиничен статус нестабилен и влошаващ се

Изходен ФК IV

1. Не се наблюдава бързо връщане към ФК ІІІ или към по-добър ФКІ
2. Клиничен статус стабилен, но незадоволителен

Не се препоръчва начално комбинирано лечение като първа стъпка за ФИ ІІІ и IV (ІІ6/С).
4. ЦЕЛИ НА ТЕРАПИЯТА
1.

Промяна във ФК

2.

КТ/ЯМР - нормализиране или близо до нормата; Нормализиране на ДК размери и ДК функция

3.

Деснопредсърдно налягане < 8 mmHg; CI > 2.5 - 3.0 l/min/m

4.

6 мин. тест > 380 до 440 м

5.

02 консумация > 15 ml/min/mg

6.

Нормални нива на BNP

2

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО на основание чл. 53 и чл. 309 от Национален рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз за 2020-2022г. (обн., ДВ, бр. 7 от
24.01.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация. Специализираната комисия съхранява един
екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява втори екземпляр на протокола, всички
необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите изисквания, попълнено по
съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59/19.05.2022г.
на Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС, на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6
от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите
изисквания, в сила от 15.05.2019г. на основание решение № РД-НС-04-38/08.05.2019г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/
ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.
2.

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

3.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

4.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

5.

Притежавам/ не притежавам актуално ТЕЛК решение във връзка със заболяването.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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ЕХОКАРДИОГРАФИЯ ЗА ПРОТОКОЛ НА ПАЦИЕНТИ С ИБАХ
Параметър

Дясна камера

Лява камера

Диастолен диаметър mm /
лонгитудинален срез / обем/
Систолен диаметър mm/
лонгитудинален срез /обем
Лява камера - ФИ%
Септум - абнормно движение
Дясна камера -проксимален изходен
тракт / mm
Митрална клапа- регургитация;
пръстен / mm
Аортна клапа- регургитация/стеноза
Пулмонална клапа-регургитация
Трикуспидална клапа; пръстен/mm ;
регургитация
Средно/систолно налягане в АП
TAPSE / mm
TEI index
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ПРОТОКОЛ ЗА ДЯСНА СЪРДЕЧНА КАТЕРИЗАЦИЯ
Име

Ръст

Тегло

Телесна повърхност
Хемоглобин

Кислородна консумация (Фик)
Показатели
Място

P max

Pmin

Pmean

Sa O2

Горна празна вена

-

-

-

+

Дясно предсърдие

+

+

+

-

Белодробна артерия

+

+

+

+

Белодробна вена

-

-

-

+

Ляво предсърдие

+

+

+

-

Аорта

+

+

+

-

(смесена венозна кръв)

(или РС)

Изчислени резултати:

Вазореактивен тест
Qp/Qs
Rp

mmHg

Vol%

Qp/Qs

Rp index

Rs

CI

TPG

CO

mmHg

за пациенти с Фонтан циркулация

Rs

Rp/Rs

mmHg

Rp/Rs

CI

CO
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ГИГАНТОКЛЕТЪЧЕН АРТЕРИИТ (ГКА)
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
ГИГАНТОКЛЕТЪЧЕН АРТЕРИИТ (ГКА) С TOCILIZUMAB
Протоколът и Решението се издават от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична
помощ, сключили договор с НЗОК за изпълнение на Амбулаторна процедура №38. Специализираните
комисии се създават със Заповед на директора на следните лечебни заведения: УМБАЛ „Св. Иван Рилски" –
гр. София, УМБАЛ „Св. Георги" – гр. Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина” – гр. Варна, УМБАЛ „СОФИЯМЕД” – гр.
София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" – гр. Плевен, УМБАЛ „Каспела" – гр. Пловдив.
I.

РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ

Протоколи за започване и продължаване на лечение

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ

Комисия по чл. 78, т.
2 от ЗЗО в ЦУ на
НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на
критериите с всички необходими изследвания
 Медицинска документация с приложени всички необходими показатели
и изследвания по таблица 2 на приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация за
започване на терапията (подписано от всички членове на
специализираната комисия)
 ”Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ –
обр. МЗ-НЗОК

Заверка на
протокола в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в
цифров индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразени в приложение 2
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при кандидатстване за продължаване на
терапията се представя оригинал на предходния протокол с отразени всички назначения по него
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура
№ 38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,
получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ
3. Първият и всеки следващ протокол се издават за период до 180 дни
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ЛИСТ НА КРИТЕРИИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ГИГАНТОКЛЕТЪЧЕН АРТЕРИИТ (ГКА)
С TOCILIZUMAB
ЕГН

Име:

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. Критерии за започване на първи курс (задължителни са всички критерии)
МКБ М31.5
Клинични критерии – наличие на 4 и повече симптоми от следните:


1

2

3
4








Възраст при поява на симптомите > 50 години ¹
СУЕ > 50 mm/час (или CRP ≥ 2,45 mg/dl) ²
Сигурни симптоми на polymyalgia rheumatica ¹
Новопоявило се персистиращо главоболие – най-често в темпоралната област ¹
Конституционални симптоми (напр. загуба на тегло > 2 кг, умора, нощно изпотяване) ¹
Клаудикацио на челюстта и/или езика ¹
Очни усложнения като amaurosis fugax, diplopia, остра загуба на зрението 3

Наличие на васкулит на големите съдове, потвърден чрез:
- CT или MRI или PET-CT промени 4
или
- ултразвук на темпорални ± аксиларни артерии 4
или
- хистологичен резултат, потвърждаващ диагноза ГКА 5
Неповлияване от предхождаща терапия с ГК за период от 6 месеца и поне един ксБМАРЛ
(Methotrexat или Azathioprine) в продължение на 6 месеца (при липса на противопоказания за
ксБМАРЛ). 6
Липса на изключващи критерии по т. В 7

1

отразено в медицинска документация от наблюдаващ специалист ревматолог; при наличие на хоспитализация с
давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
2
оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, осъществени в лаборатория, сключила договор с
НЗОК/РЗОК с давност на изследванията не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК. При
наличие на хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
3

отразено в медицинска документация от наблюдаващ специалист по очни болести; при наличие на хоспитализация
с давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
4

оригинални фишове или заверени копия от разчитането на образните изследвания, осъществени в лаборатория за
образна диагностика, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не повече от 6
месеца преди подаването на документите в съответната РЗОК
5

оригинална бланка или заверено копие от интерпретация на проведено хистопатологично изследване

6

прилага се медицинска документация с проследяване на заболяването: амбулаторни листове от прегледи при
специалист по ревматология, удостоверяващи назначаване и проследяване при провеждането на предхождаща
терапия с отразени дози, продължителност на приложение и ефективност. Наличието на противопоказания за
провеждане на терапия с ксБМАРЛ задължително се отразява в медицинската документация!
7

удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Отговаря на критериите за започване на лечение с ……………………в доза……………………………………...
подпис на членовете на специализираната комисия: ..................................................
....................................................
....................................................
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ЛИСТ НА КРИТЕРИИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ГИГАНТОКЛЕТЪЧЕН АРТЕРИИТ (ГКА)
С TOCILIZUMAB
Име:

ЕГН

Забележка: Медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

Б. Критерии за продължаване на лечението (задължителни са всички критерии)
МКБ М31.5
1

2
3

Липса на рецидив след индукция на ремисия до 12 седмици от началото на лечението:
Клинични параметри
 липса на рецидив и нормални стойности на СУЕ и CRP 1, 2
 липса на очни усложнения или загуба на зрението 3
 липса на конституционални прояви 1

липса на клинични симптоми на исхемия (inclunding jaw claudication, visual symptoms, visual loss
attributable to GCA, scalp necrosis, stroke, limb claudication) 1
Липса на прогресия на съдовите промени, доказано с едно от следните образни изследвания: 4
- CT или MRI или PET-CT или
- ултразвук на темпорални ± аксиларни артерии
Липса на изключващи критерии по т. В 5

1

отразено в медицинска документация от наблюдаващ специалист ревматолог; при наличие на хоспитализация с
давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
2
оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, осъществени в лаборатория, сключила договор с
НЗОК/РЗОК с давност на изследванията не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК. При
наличие на хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
3
отразено в медицинска документация от наблюдаващ специалист по очни болести; при наличие на хоспитализация
с давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
4
оригинални фишове или заверени копия от разчитането на образните изследвания, осъществени в лаборатория за
образна диагностика, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не повече от 6
месеца преди подаването на документите в съответната РЗОК
5

удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания и се попълва таблица 1

Таблица 1. Нежелани лекарствени реакции

Инфекции
Гадене, главоболие, световъртеж
Повишаване на артериалното налягане
Хематологични отклонения (хемоглобин под 80 g/l, левкоцити под 3500, тромбоцити под 9000) и/или биохимични отклонения
(съобразно фармакологичното досие на лекарствения продукт)
Реакции на свръхчувствителност

В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ
1. Лица под 50 годишна възраст
2. Активни, тежки инфекции
3. Активна и латентна туберкулозна инфекция
4. Активно чернодробно заболяване и чернодробно увреждане
5. Тежка степен на бъбречно увреждане
6. Пациенти в тежко имунокомпрометирано състояние
7. Тежка сърдечна недостатъчност (клас IV NYHA) или тежко некомпенсирано сърдечно заболяване
9
9
8. Тежки хематологични отклонения (брой на неутрофилните гранулоцити под 1,5 х 10 /l и/или брой на тромбоцитите под 75 х 10 /l)
9. Демиелинизиращи нарушения на ЦНС
10. Анамнеза за неоплазма в последните 5 години, с изключение на базалноклетъчен и сквамозоклетъчен кожен карцином
11. Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества
12. Проведена терапия с TOCILIZUMAB (RoActemra) за период от 52 седмици

Отговаря на критериите за започване на лечение с ……………………в доза………………………
подпис на членовете на специализираната комисия: ....................................
........................................
……………………………
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
INN

МКБ

TOCILIZUMAB

М31.5

ДОЗА


162 mg подкожно веднъж седмично

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:
INN

TOCILIZUMAB

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ*
 ПКК с ДКК
 СУЕ, CRP
 ASAT, ALAT
 креатинин
 липиден профил
 протеинурия
 креатининов клирънс
 хепатитни маркери (HbsAg, anti-HCV)
 туберкулинова проба
 рентген на бял дроб**
 CT или MRI или PET-CT или ултразвук на
темпорални ± аксиларни артерии или
хистологичен резултат

КОНТРОЛ на всеки 6 месеца*

 ПКК с ДКК
 СУЕ, CRP
 ASAT, ALAT
 креатинин
 CT или MRI или PET-CT или ултразвук на
темпорални ± аксиларни артерии

* прилагат се оригинални бланки или заверени копия от изследвания (при наличие на хоспитализация с давност до 1 месец преди
кандидатстването се прилага епикриза (ИЗ № и дата)
** прилага се само фиш с интерпретация на изследването

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО” на основание чл.53, ал.1, т.3 и чл.309 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59/19.05.2022 г.
на Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6
от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник“.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Информиран съм за отказ от майчинство / бащинство по време на провеждане на лечение с горепосочения
лекарствен продукт.

ДА
2.
3.

НЕ

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

4.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

5.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ГИГАНТОКЛЕТЪЧЕН АРТЕРИИТ (ГКА) С TOCILIZUMAB
В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСЕМИНИРАН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС
С БОЛЕСТ-МОДИФИЦИРАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСЕМИНИРАН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС
С БОЛЕСТ-МОДИФИЦИРАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (BELIMUMAB)
Протокол за провеждане на лечение се издава от специалист с код на специалност 20 - ревматология, работещ
по договор с НЗОК. Решение се издава от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична

помощ, сключили договор с НЗОК за изпълнение на Амбулаторна процедура № 38. Специализираните
комисии се създават със заповед на директора на следните лечебни заведения: УМБАЛ „Св. Иван Рилски" –
гр. София, УМБАЛ „Св. Георги" – гр. Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина” – гр. Варна, УМБАЛ „СОФИЯМЕД” – гр.
София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" – гр. Плевен, УМБАЛ „Каспела" – гр. Пловдив.
I.

РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване и продължаване на терапията
специалист, сключил
договор с НЗОК

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ

Комисия по чл. 78, т. 2
от ЗЗО в ЦУ на НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на
критериите
 Медицинска документация с приложени всички необходими
показатели и изследвания по приложение 2
 „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”
– обр. МЗ-НЗОК
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска
мотивация за започване на терапията (подписано от всички
членове на специализираната комисия)
 „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК”
- обр. МЗ – НЗОК
Заверка на протокола
в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1. Заявление до Директора на РЗОК.
1.2. Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в
цифров индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите.
1.3. Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразен в приложение 2.
1.4. „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
лекаря специалист, работещ по договор с НЗОК или от специализирана комисия. Прилага се оригинал на
протокола, а при кандидатстване за продължаване на терапията се представя оригинал на предходния
протокол с отразени назначения по него.
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна
процедура №38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при
пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК №
13.
1.6. Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на
ЗОЛ.
3. Първият и всеки следващ протокол се издават за период до 180 дни.
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ЛИСТ ЗА КРИТЕРИИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСЕМИНИРАН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС
С БОЛЕСТ-МОДИФИЦИРАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (BELIMUMAB)
Име:

ЕГН

Забележка: Медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително
придружава настоящото приложение.

Болест-модифициращите лекарствени продукти се прилагат като втора линия на лечение, когато първата линия е
била неуспешна или пациентът не я понася.
А. Критерии за започване на първи курс (задължителни са всички критерии)
МКБ M32.1, M32.8

1.

Сигурна диагноза – наличие на 4 и повече критерии от следните 11, съгласно Американския колеж по
ревматология (ACR) 1982 г.
 „Пеперудообразен еритем“ ¹
 Дискоидни лезии ¹
 Фотосенсибилизация ¹
 Афтоза ¹
 Артрит/артралгии ¹
 Серозит - плеврит и/или перикардит ¹
 Нефрит - протеинурия ≥ 0,5 g/l /24 h и/или цилиндриурия ¹ ²
 Невролупус - епилептиформени припадъци и/или психоза ¹
 Хематологични отклонения ²
хемолитична анемия < 85 g/dl
левкопения < 3000 mm3 или
3
лимфопения < 1500 mm или
тромбоцитопения < 100 000 mm3
 Имунологични отклонения ²
anti-dsDNA > 25 IU/ml (ELISA) и/или
други антитела и/или съпроводени с ниски фракции на комплемента
 Антинуклеарни антитела (ANA) при ИФИ ≥ 1:80 ²

2.

Висока активност на заболяването –
оценка по SLEDAI ≥ 6
(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index)

3

Стандартната терапия не постига задоволителен контрол върху активността.
3.

4.

Възрастни пациенти с активен, автоантитяло-позитивен системен лупус еритематодес (СЛЕ) с
висока степен на активност на болестта (положителни anti-dsDNA антитела и/или нисък комплемент),
въпреки приложената стандартна терапия (антималарици, имуран, ендоксан, метотрексат и др. като
4
монотерапия или комбинирана терапия с ГК) в оптимални курсове и дози за поне 6 месечен период
Липса на изключващи критерии по т. В 5

1

прилага се медицинска документация, удостоверяваща критерии за сигурна диагноза (амбулаторни листове от прегледи
при специалист, епикризи от хоспитализации и др.)
2
необходимите изследвания за започване на лечението са посочени в приложение 2. Прилагат се оригинални бланки
или заверени копия от лабораторни изследвания. Изследванията следва да са извършени в лаборатория, сключила
договор с РЗОК/НЗОК. При наличие на хоспитализация с давност до 1 месец преди кандидатстването, се прилага
епикриза
³ прилага се оценка по скала SLEDAI с дата, подпис и печат на лекаря, осъществил оценката
4
прилага се медицинска документация, удостоверяваща назначаване и провеждане на предходна терапия с отразени
дози, продължителност на приложение и ефективност, в т. ч. и развити нежелани лекарствени реакции; посочва се
настоящата терапия – лекарствени продукти, дневни дози
5
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания

Отговаря на критериите за започване лечение с ………...........

в доза ………….
подпис на специалиста:........................................
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ЛИСТ ЗА КРИТЕРИИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИСЕМИНИРАН ЛУПУС ЕРИТЕМАТОДЕС
С БОЛЕСТ-МОДИФИЦИРАЩИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (BELIMUMAB)
Име:

ЕГН

Забележка: Медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и задължително придружава
настоящото приложение.

Забележка: Болните следва да бъдат мониторирани на всеки 6 месеца от началото на лечението. При кандидатстване за продължаване
на лечението след всеки завършен шестмесечен курс се осъществява нова оценка и задължително се представя медицинската
документация от прегледа

Б. Критерии за продължаване на лечението (задължителни са всички критерии)
МКБ M32.1, M32.8
Постигнато подобрение в степента на контрол на заболяването СЛЕ, оценено по клинични и
имунологични параметри:

1.

а) Клинични параметри: ¹
 достигнато и поддържано подобрение при клиничната оценка на активността на СЛЕ – оценка
по SLEDAI 2
 редукция на поддържащата доза кортикостероиди
 намаляване честотата на обострянията на СЛЕ
б) Имунологични параметри: ²
 понижаване или нормализиране на ANA и/или anti-dsDNA и/или другите антитела и/или
нормализиране на фракциите на комплемента

2.

Клинична оценка на активността на СЛЕ – понижаване на оценката по SLEDAI минимум с 4 точки в
3
сравнение с изходната и задържане във времето

3.

Липса на нежелана лекарствена реакция и изключващи критерии по т. В

4

1

прилага се амбулаторен лист с отразена степен на повлияване на показателите; посочва се настоящата терапия – лекарствени
продукти, дневни дози;
необходимите изследвания за продължаване на лечението са посочени в приложение 2. Прилагат се оригинални бланки от
лабораторни изследвания (с посочени референтни стойности за съответната лаборатория); при наличие на хоспитализация с давност до
1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза
3
прилага се оценка по скала SLEDAI с дата, подпис и печат на лекаря, осъществил оценката
4
удостоверява се с подпис на специалиста в приложение 1 на настоящите изисквания и се попълва таблица 1
2

таблица 1. Нежелани лекарствени реакции

Инфекции
Левкопения
Депресия, безсъние
Мигрена
Гадене, диария
Реакции, свързани с инфузията
Реакции на свръхчувствителност
Мускулно-скелетни болки

В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ (при започване и при продължаване на лечението)
1. Тежък активен лупусен нефрит (протеинурия > 6 g/ 24 h, серумен креатинин > 250 mmol/l) болни на хемодиализа
2. Тежък лупус на ЦНС (припадъци, психози, органичен мозъчен синдром, мозъчно-съдови инциденти, церебрит, ЦНС васкулит)
3. Данни за органна трансплантация или трансплантация на хемопоетични стволови клетки или костен мозък
4. Неопластични заболявания
5. Пациенти под 18 годишна възраст
6. Бременност и лактация
7. Остър или хроничен вирусен хепатит
8. Активна или латентна туберкулоза
9. HIV инфекция
10. Хипогамаглобулинемия ( IgG < 400 mg/dl или IgA < 10 mg/dl)
11. Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества

Отговаря на критериите за продължаване на лечението с …………………………….

в доза …………………

подпис на специалиста:. ………………………….
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
INN
BELIMUMAB

МКБ

ДОЗА

M32.1, M32.8

 при започване на лечение – 10 mg/kg на 0, 14 и 28 ден
 поддържаща доза – 10 mg/kg на всеки 4 седмици

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:
INN

BELIMUMAB

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ*












рентген на бял дроб
туберкулинова проба
хепатитни маркери
HIV
ПКК с ДКК
ASAT, ALAT
креатинин
протеинурия
ANA и/или anti-dsDNA**
или други екстрахируеми антитела (по
преценка)**
оценка по SLEDAI

КОНТРОЛ на 6 месеца*







ПКК с ДКК
ASAT, ALAT
креатинин
протеинурия
оценка по SLEDAI

* прилагат се:
- оригинални бланки или заверени копия от лабораторни изследвания, осъществени в лаборатория, сключила договор с НЗОК/РЗОК. За
давност на изследванията се приема срок от не повече от 1 месец преди подаването на документите в съответната РЗОК
- оригинални фишове от разчитането на образните изследвания, осъществени в лаборатория за образна диагностика, сключила договор
с НЗОК/РЗОК. За давност на изследването се приема срок от не повече от 6 месеца преди подаването на документите в съответната
РЗОК. Не е необходимо да се прилага снимка или диск от рентген на бял дроб!
- оригинална бланка с резултат от проведена туберкулинова проба
** контрол на 12 месеца

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл.184 от ЗЛПХМ.
Копие от съобщението до ИАЛ се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. ПРИ СПЕЦИАЛИСТА, съгл. чл. 218 Б, т. 1 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г.
за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.), на ЗОЛ, на които са издавани протоколи по реда на настоящите изисквания, следва да се
прилагат всички необходими документи като: амбулаторните листове от извършените прегледи, вторият екземпляр от
издадените протоколи, копия от епикризи, копия от решения по АПр. №38, които са основание за издаване на протокол,
всички изискващи се изследвания, копие от приложение 1 на настоящите изисквания попълнено по съответната
точка, подписано от специалиста, издал протокола.
7. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО на основание чл.53, ал.1, т.3 и чл.309 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59/19.05.2022г.
на Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6
от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите
изисквания, в сила от 1 януари 2021г. на основание решение № РД-НС-04-148/16.12.2020г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ
С ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
..................................................................................................................

Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни
отговори на поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Информиран съм за отказ от майчинство / бащинство по време на провеждане на лечение с
горепосочения лекарствен продукт.

ДА
2.
3.

НЕ

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

4.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за
експертизи в РЗОК и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и
РЗОК и ще върна в РЗОК последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

5.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде
прекратено и няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................
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НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “Кричим” No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659301

УТВЪРЖДАВАМ:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК
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ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА
ГРАНУЛОМАТОЗА НА WEGENER С RITUXIMAB
Протоколът и Решението се издават от специализирана комисия в лечебни заведения за болнична
помощ, сключили договор с НЗОК за изпълнение на Амбулаторна процедура №38. Специализираните
комисии се създават със Заповед на директора на следните лечебни заведения: УМБАЛ „Св. Иван Рилски" –
гр. София, УМБАЛ „Св. Георги" – гр. Пловдив, УМБАЛ „Св. Марина” – гр. Варна, УМБАЛ „СОФИЯМЕД” – гр.
София, УМБАЛ „Д-р Георги Странски" – гр. Плевен, УМБАЛ „Каспела" – гр. Пловдив.

I.

РЕД ЗА ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛИТЕ
Протоколи за започване и продължаване на лечение

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОМИСИЯ

Комисия по чл. 78, т.
2 от ЗЗО в ЦУ на
НЗОК

 Попълнено и подписано приложение 1 – лист за определяне на
критериите с всички необходими изследвания
 Медицинска документация с приложени всички необходими
показатели и изследвания по таблица 2 на приложение 2
 Решение на специализирана комисия с ясна медицинска мотивация
за започване на терапията (подписано от всички членове на
специализираната комисия)
 ”Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ –
обр. МЗ-НЗОК
Заверка на
протокола в РЗОК

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ЗОЛ подава подготвените документи в РЗОК по настоящия си адрес. Документите включват:
1.1 Заявление до Директора на РЗОК
1.2 Попълнено и подписано приложение 1. Попълва се по съответната точка и се прилага отразената в
цифров индекс медицинска документация, удостоверяваща всеки един от критериите
1.3 Пълният набор изследвания (физикални, инструментални и лабораторни), отразени в приложение 2
1.4 “Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” – обр. МЗ-НЗОК, издаден от
специализирана комисия. Прилага се оригинал на протокола, а при кандидатстване за продължаване на
терапията се представя оригинал на предходния протокол с отразени назначения по него
1.5. Решение на специализирана комисия от лечебно заведение – изпълнител на Амбулаторна процедура
№ 38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти,
получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ - бл. МЗ-НЗОК № 13.
1.6 Декларация за информирано съгласие по образец (приложение 3)
2. РЗОК приема документите по точка 1 след справка относно здравноосигурителния статус на ЗОЛ
3. Първият и всеки следващ протокол се издават за период до 180 дни
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ЛИСТ НА КРИТЕРИИ ПРИ ЗАПОЧВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ГРАНУЛОМАТОЗА НА WEGENER С
RITUXIMAB
ЕГН

Име:

Забележка: медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

А. Критерии за започване на първи курс (задължителни са всички критерии)
МКБ М31.3
Сигурна диагноза – наличие на 2 от представените 4 критерия (клинични и хистологични), съгласно
Американския колеж по ревматология (ACR) 1990 г. и положителни имунологични критерии
1

2

3

4

Клинични и хистологични критерии ³

некротизиращо възпаление на горните дихателни пътища

белодробен васкулит с инфилтрати, кавитации, възли

бъбречно ангажиране, проявяващо се с микрохематурия (> 5 еритроцита на поле), еритроцитни
цилиндри, протеинурия

хистологичен резултат, доказващ грануломатоза на Wegener в биоптат от горни дихателни пътища
(носна лигавица, синуси, субглотичен регион), бял дроб или бъбреци ¹
Имунологични критерии ¹

антинеутрофилни цитоплазмени антитела (ANCA) при ИФИ 1:20 и/или

положителни anti-PR3 или анти-МРО антитела, изследвани чрез ELISA метод
Висока активност на заболяването
Birmingham Vasculitis Activity Score при грануломатоза на Wegener (BVAS/WG score) ≥ 3 2
Rituximab е показан за индуциране на ремисия при възрастни пациенти с грануломатоза на Wegener
с висока степен на активност на болестта, в случаи на:

рефрактерен васкулит, въпреки приложението на максимално толерантни дози циклофосфамид и
кортикостероид

рецидив на болестта в хода на индукционната терапия с циклофосфамид

противопоказания за приложението на цикофосфамид:
цитопении, поради костно-мозъчни дисфункции
хеморагичен цистит
свръхчувствителност към циклофосфамид

жени и мъже в репродуктивна възраст ³
Липса на изключващи критерии по т. В 4

1

прилага се задължително оригинална бланка от лабораторно изследване; при наличие на хоспитализация с давност
до 1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза ИЗ с № и дата
2
прилага се оценка по скала BVAS/WG score, удостоверяваща активността на болестта през последните 28 дни
3
отразено в медицинска документация от наблюдаващ специалист; при наличие на хоспитализация с давност до 1
месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
4
удостоверява се с подписи на членовете на специализираната комисия в приложение 1 на настоящите
изисквания

Отговаря на критериите за започване на лечение с

в доза

специализирана комисия:. 1.........................................................
2........................................................
3........................................................
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ЛИСТ НА КРИТЕРИИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ГРАНУЛОМАТОЗА НА WEGENER С
RITUXIMAB
Име:

ЕГН

Забележка: Медицинската документация, удостоверяваща всеки от критериите е посочена с цифра в индекс и
задължително придружава настоящото приложение.

Б. Критерии за продължаване на лечението (задължителни са всички критерии)
МКБ М31.3
1

3
1

Липса на рецидив на болестта – новопоявили се или влошени клинични симптоми и/или имунологични показатели:
Клинични параметри

липса на новопоявили се или влошени клинични прояви, дължащи се на основното заболяване – грануломатоза
1
на Wegener (изключени са други причини, които могат да обяснят наличните клинични симптоми)

BVAS/WG score оценка през последните 28 дни ≤ 3 2
Имунологични параметри

липса на позитивиране (ако са достигнати отрицателни стойности в края на ремисията) или намаляване на титъра
на антителата в сравнение със стойностите преди започване на лечението с Rituximab – ANCA (IFI) и/или anti-PR3
или anti-MPO антитела ( ELISA метод) 1, 2
Липса на изключващи критерии по т. В 3

медицинска документация с отразена степен на повлияване на показателите; оригинални бланки или заверени копия от актуални
лабораторни изследвания (с посочени референтни стойности за съответната лаборатория), при наличие на хоспитализация с давност до
1 месец преди кандидатстването, се прилага епикриза (ИЗ с № и дата)
2
прилага се оценка по скала BVAS/WG score, удостоверяваща активността на болестта от последните 28 дни
3
удостоверява се с подпис на членовете на комисията в приложение 1 на настоящите изисквания и се попълва таблица 1

Таблица 1. Нежелани лекарствени реакции

инфекции
хематологични отклонения (левкопения, тромбоцитопения) и/или биохимични отклонения (съобразно фармакологичното
досие на лекарствения продукт)
хипотония
главоболие
гадене, световъртеж, астения
реакции, свързани с инфузията
реакции на свръхчувствителност
дразнене в гърлото, болки в корема и гърба
В. ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ
1. Активни, тежки инфекции
2. Бременност и лактация
3. Лица под 18 годишна възраст
4. Пациенти в тежко имунокомпрометирано състояние
5. Тежка сърдечна недостатъчност (клас IV NYHA)
6. Развитие на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия
9

9

7. Тежки хематологични отклонения ( брой на неутрофилните гранулоцити под 1,5 х 10 /l и/или брой на тромбоцитите под 75 х 10 /l)
8. Анамнеза за неоплазма в последните 5 години, с изключение на базалноклетъчен и сквамозоклетъчен кожен карцином
9.

Липса на терапевтичен ефект на 12-та седмица след започване на лечението (неповлияване на клиничните симптоми,
имунологичния профил и лабораторните показатели за възпаление – СУЕ, CRP)

10. Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества
11. Проведена терапия с RITUXIMAB (MabThera) за период от 5 последователни години (в КХП)

Отговаря на критериите за
продължаване на лечението с

в доза
специализирана комисия: 1.........................................................
2........................................................
3........................................................
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I. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
1. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, включени в Приложение 1 на ПЛС, които НЗОК заплаща в съответствие с
действащите нормативни документи.
INN

МКБ

RITUXIMAB

М31.3

ДОЗА
Съобразно кратката характеристика на лекарствения продукт*

* телесната повърхност на пациента се изчислява с помощта на нормограми, съобразно ръста и теглото
2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ:
INN

RITUXIMAB

ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ*













рентген на бял дроб***
туберкулинова проба
хепатитни маркери (HbsAg, anti-HCV)
ПКК с ДКК
СУЕ, CRP
ASAT, ALAT
урея, креатинин
урина, седимент
протеинурия
креатининов клирънс
ANCA (IFI) и anti-PR3/анти-МРО антитела**
имунофенотипизиране на левкоцити

КОНТРОЛ на всеки 6 месеца*









ПКК с ДКК
СУЕ, CRP
ASAT, ALAT
урея, креатинин
урина, седимент
протеинурия
имунофенотипизиране на левкоцити (по
преценка)

* прилагат се оригинални бланки или заверени копия от изследвания (при наличие на хоспитализация с давност до 1 месец преди
кандидатстването се прилага епикриза (ИЗ № и дата)
** контрол на 12 месеца
*** прилага се само фиш с интерпретация на изследването

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Възрастовата граница се изчислява в навършени години - т.е. включително към датата на издаване на протокола от
специализираната комисия.
2. При назначаване на терапия по протокол задължително се съобразяват възрастовите ограничения, съгласно кратката
характеристика на съответния лекарствен продукт, утвърдена по реда на ЗЛПХМ.
3. НЗОК не заплаща лечение извън указаната възрастова граница в кратката характеристика на продукта.
4. НЗОК не заплаща лечение с дози над максимално разрешените по кратка характеристика на продукта.
5. В случай на настъпила подозирана нежелана лекарствена реакция, лекарят уведомява ИАЛ по реда на чл. 184 от
ЗЛПХМ. Копие от съобщението се прилага към медицинската документация на ЗОЛ при кандидатстване за лечение.
6. СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА КОМИСИЯ издава Решение след проведена Амбулаторна процедура № 38 „Определяне на
план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени
продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО” на основание чл.53, ал.1, т.3 и чл.309 от НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн., ДВ, бр.7 от 24.1.2020 г.) и предоставена от ЗОЛ медицинска документация.
Специализираната комисия съхранява един екземпляр от Решението. При издаване на протокол на ЗОЛ, съхранява
втори екземпляр на протокола, всички необходими документи за издаването му и копие от приложение 1 на настоящите
изисквания, попълнено по съответната точка и подписано от членовете на специализираната комисия.

Настоящите изисквания са утвърдени от управителя на НЗОК след Решение № РД-НС-04-59/19.05.2022г.
на Надзорния съвет на НЗОК и предварително съгласуване с БЛС., на основание чл.52, ал.8 във вр. с ал.6
от Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Изискванията
влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник.“ и отменят действащите
изисквания, в сила от 1 януари 2021г. на основание решение № РД-НС-04-148/16.12.2020г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ/ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
..................................................................................................................
Аз долуподписаният/ата ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
след

като се запознах с цялата ми предоставена информация

и целта на лечението с лекарствения

продукт.............................................................................................................. и след като получих изчерпателни отговори на
поставените от мен въпроси, декларирам че:
1.

Информиран съм за отказ от майчинство / бащинство по време на провеждане на лечение с горепосочения
лекарствен продукт.

ДА
2.
3.

НЕ

Ще спазвам препоръчаната ми схема на лечение и периодичност на контролните прегледи.
Редовно ще се явявам на контролни прегледи и няма да променям самоволно или под друго внушение
назначената ми терапия.

4.

При преустановяване на лечението по причини, непроизтичащи от решението на Комисията за експертизи в РЗОК
и/или Комисията по чл. 78, т.2 от ЗЗО, ще уведомя незабавно личния си лекар и РЗОК и ще върна в РЗОК
последния протокол, по който съм получавал/а лекарствения продукт.

5.

При неспазване на посочените условия лечението ми с упоменатия лекарствен продукт ще бъде прекратено и
няма да имам претенции към НЗОК.

Дата:......................................

Декларатор:..........................................................................
(име, презиме и фамилия)
Подпис:.........................................

ИЗИСКВАНИЯ НА НЗОК ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ГРАНУЛОМАТОЗА НА WEGENER С RITUXIMAB В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

3254

6

С Т Р.

124
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 364
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 171 от
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.06.2022 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.306.24 в УПИ II19, 20, 30, „за адм. сграда“, кв. 227, м. Западно
направление, София, ул. Царибродска № 96, общински нежилищен имот, стопанисван от Район
„Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 981 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – 98 100 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.06.2022 г. вкл., в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3156
РЕШЕНИЕ № 365
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 171 от
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.06.2022 г. от 16 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 87401.7501.419, представляващ УПИ IX-419, „за обществено обслужване“,
кв. 9, м. С. Яна, ведно с едноетажна сграда с
идентификатор 87401.7501.419.1, с. Яна, ул. Синчец
№ 1, общински нежилищен имот, стопанисван от
Район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
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4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.06.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3157
РЕШЕНИЕ № 366
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 171 от
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 28.06.2022 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4361.141.7.2
(помещение в трафопост), София, ж.к. Люлин –
5 м.р., между бл. 541 и бл. 512, общински нежилищен имот, стопанисван от Район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 98 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9800 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.06.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3158
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РЕШЕНИЕ № 367
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 171 от
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 29.06.2022 г. от 10 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 68134.1942.1170, представляващ
УПИ IХ – „за КОО“, кв. 60, м. Кв. Бояна, София,
ул. Боянска легенда, общински нежилищен имот,
стопанисван от Район „Витоша“.
2. Начална тръжна цена – 546 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 54 600 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3159

при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 27.06.2022 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 17.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 1.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3160

РЕШЕНИЕ № 368
от 16 май 2022 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 274 от
20.05.2021 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 29.06.2022 г. от 16 ч. в С т ол и ч ната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.2821.2537,
попадащ в УПИ VIII – пп горивни и строителни
материали, кв. 20А, м. НПЗ Орион и съседни
жилищни територии, София, ул. 23 декември,
общински нежилищен имот, стопанисван от
Район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 377
от 26 май 2022 г.
На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от
ЗПСК Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции отменя
свое Решение № 347 от 15.04.2022 г. (ДВ, бр. 33
от 2022 г.) за насрочване на публичен търг с явно
наддаване за продажбата на следния обект: поземлен имот с идентификатор 68134.8555.605, София,
бул. Ботевградско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от Район „Кремиковци“, на
основание чл. 9, ал. 14, т. 1 и 7 от Правилника за
дейността на СОАПИ и във връзка с постъпила
жалба срещу същото.

3292

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 160
от 29 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и 5 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград,
одобрява изменение на общ устройствен план на
община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
62699.63.3 (стар № 063003), м. Чешмата по кадаст
ралната карта на с. Рилци, община Благоевград,
с цел поправяне на явна фактическа грешка и
предвиждане на жилищна устройствена зона с
малка височина – „Жм“, със следните устройствени показатели:
височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 1,2;
плътност на застрояване – максимум 60 %;
минимална озеленена площ – 40 %.

3243

Председател:
Р. Тасков
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ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 41
от 28 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин,
одобрява проект за изменение на общ устройствен
план на гр. Видин – за промяна предназначението
на поземлен имот с идентификатор 10971.30.7 по
кадастралната карта на гр. Видин, местност Висока
могила, от територия, отредена за „обработваеми
земеделски земи“, в територия с ново предназначение за „производствено-складови дейности“.
Председател:
Г. Велков
3248

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 457
от 31 март 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъглиж,
одобрява частично изменение на общ устройствен
план (ОУП) на община Мъглиж в частта му за ПИ
с идентификатори 49494.774.8045 и 49494.774.8046
в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж,
област Стара Загора, като вместо „земеделска
устройствена зона за алтернативно земеделие“
(За) за имотите се установи „предимно производствена устройствена зона“ (Пп) със следните
устройствени показатели:
плътност на застрояване – 80 %;
коефициент на интензивност на застрояване – 2,5;
височина на застрояване – 10 м;
плътност на озеленяването – 20 %.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7 за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Председател:
Ст. Христов
3247

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 102
от 27 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК Общинският съвет – Пазарджик, реши:
1. Дава съгласие за откриване на процедура
за продажба по реда на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол на общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, който се използва
за стопански цели, а именно:
Недвижим имот с идентификатор 55155.501.669
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, последното изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е от 19.12.2016 г., адрес на поземления имот: Пазарджик, ул. Хан Крум № 1, площ:
1034 кв. м, трайно предназначение на територията:
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урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
обществен обект, комплекс, ведно със сграда с
идентификатор 55155.501.669.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, последното
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот, е
от 19.12.2016 г., адрес на сградата: Пазарджик,
ул. Хан Крум № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 55155.501.669, застроена площ:
116 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда. За имота е отреден
УПИ II-669 в кв. 207 по одобрения със Заповед
№ 169 от 4.11.2013 г. проект за изменение на
ПР – Пазарджик, при съседи: поземлени имоти
с идентификатори: 55155.501.665, 55155.501.668,
551 55. 501.6 67, 551 55. 50 3.9 501, 551 55. 501.6 57,
55155.501.659, 55155.501.664, актуван с акт за частна
общинска собственост № 3258/7.11.2013 г., вписан
в дв. вх. рег. № 9824/11.11.2013 г., том 36, акт № 19
при Агенцията по вписванията – Службата по
вписванията – гр. Пазарджик.
2. Овластява кмета на общината да проведе
процедурите по реда на чл. 2 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство, или на дейности, свързани с
функциите по Закона за публичните предприятия, приета с ПМС № 121 от 29.06.2018 г., за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство, както и да подпише съответните договори за възлагането на тези дейности.
3. Определя кмета на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се
в анализите за правното състояние на обектите
за приватизация.
Председател:
Х. Харалампиев
3237
52. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюс
тендил, на основание чл. 253 от ДОПК с пос
тановление за възлагане на недвижим имот
№ С220010-091-0000572/25.05.2022 г. възлага на
Радослава Иванова Йорданова-Терзийска, ЕГН
8401232839, с адрес: гр. Дупница, ж.к. Бистрица,
бл. 87, ет. 2, ап. 19, следния недвижим имот: УПИ,
дворно място, съставляващо парцел XII-138 в
кв. 9 по регулационния план на с. Долистово, с
площ 651 кв. м, ведно с построените в парцела
полумасивна жилищна сграда, състояща се от
две стаи и мазе, стопанска постройка и лятна
кухня, намиращ се в с. Долистово, община Бобов дол, област Кюстендил, с граници от изток:
УПИ XIII-137, кв. 9, от север: улица, от запад:
УПИ XI-137, кв. 9, от юг: река. Общата сума на
закупения имот възлиза на 10 700 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на пос
тановлението за възлагане и същото е вписано
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
3224
983. – Университетът по архитектура, стро
ителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: професор в област на висше образование
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5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране в
строителството“, за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – двама, със срок 3
месеца; доцент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране
в строителството“, за нуждите на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ – един, със срок
3 месеца; доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на улици и
на автомобилни пътища), за нуждите на катедра
„Пътища и транспортни съоръжения“ – един, със
срок 2 месеца; главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство
и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища),
за нуждите на катедра „Пътища и транспортни
съоръжения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи по
конкурсите се подават в отдел „Човешки ресурси“,
сграда ректорат, София, бул. Христо Смирненски
№ 1, тел. 02/866-90-54.
3218
302. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност „Икономика и управление (спортен и
пешеходен туризъм)“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“, за нуждите
на катедра „Туризъм“ при Колежа по туризъм
към Икономическия университет – Варна. За
информация и документи – отдел НИДД, стая
№ 503, тел. 052/830-813, nidd@ue-varna.bg.
3219
514. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурси за
заемане на академични длъжности, както следва:
професор: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Нуклеарна медицина“ – един за нуждите на катедра „Пародонтология
и дентална имплантология“, факултет „Дентална
медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве, специалност „Управление
на общественото здраве (управление на процесите във фармакологията)“ – един за нуждите на
катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“, факултет „Фармация“; допълнителни
условия по конкурса: кандидатите да са придобили
ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“ и
да притежават специалност в системата на здравеопазването по „Фармакология“ и „Клинична
фармация“; доцент: област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално нап
равление 7.4. Обществено здраве, специалност
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„Управление на общественото здраве (анализ на
лекарствените продукти)“ – един за нуждите на
учебен сектор „Помощник-фармацевт“, Медицински колеж – Варна; допълнителни условия по
конкурса: придобита ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“; преподавателски стаж – 5 г.;
главен асистент: област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално нап
равление 7.2. Дентална медицина, специалност
„Протетична дентална медицина“ – двама за
нуждите на катедра „Дентално материалознание
и пропедевтика на протетичната дентална медицина“, факултет „Дентална медицина“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща и клинична патология“ – един,
0,5 щатна длъжност за катедра „Обща и клинична
патология, съдебна медицина и деонтология“,
факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност
за Клиника по обща и клинична патология на
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Нуклеарна медицина“ – един, 0,5
щатна длъжност за нуждите на катедра „Образна
диагностика, интервенционална рентгенология и
лъчелечение“, факултет „Медицина“, и 0,5 щатна
длъжност за нуждите на клиника „Нуклеарна
медицина и метаболитна терапия“ към УМБАЛ
„Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Акушерство и гинекология“ – един, 0,5 щатна
длъжност за нуждите на катедра „Акушерство и
гинекология“, факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за Отделение по гинекология към
СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – ЕООД – Вар
на; област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Урология“ – един, 0,5 щатна
длъжност за нуждите на катедра „Хирургични
болести“, факултет „Медицина“, и 0,5 щатна
длъжност за Клиника по урология към УМБАЛ
„Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, специалност „Физиология“ – един за нуждите на учебен сектор „Физиология“, катедра „Физиология и патофизиология“,
факултет „Медицина“; допълнителни условия по
конкурса: кандидатите да имат преподавателски
стаж по специалността минимум 4 години; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“
(българоезично обучение) – един за нуждите на
учебен сектор „Медицинска сестра“, катедра
„Здравни грижи“, факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса:
кандидатите да имат придобита ОКС „магистър“
по специалност „Управление на здравните грижи“
и професионална квалификация по специалност
„Медицинска сестра“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, специалност
„Управление на здравните грижи“ (българоезично
обучение) – един за нуждите на учебен сектор
„Акушерка“, катедра „Здравни грижи“, факултет
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„Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат придобита
ОКС „магистър“ по специалност „Управление
на здравните грижи“ и професионална квалификация по специалност „Акушерка“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.3. Фармаци я,
специалност „Фармакология, токсикология и
фармакотерапия“ – един за нуждите на катедра
„Фармакология, токсикология и фармакотерапия“,
факултет „Фармация“; допълнителни условия
по конкурса: ОКС „магистър“ по специалност
„Фармация“ и ОНС „доктор“ по „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“
в професионално направление 7.3. Фармация.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За справки и документи – Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая № 320,
тел.: 052/677-055 и 052/677-156.
3220
41. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един към Катедрата по специална хирургия
към Медицинския факултет; 7.2. Стоматология,
научна специалност „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“ – един към Катедрата
по пародонтология и ЗОЛ, научна специалност
„Протетична дентална медицина“ – четирима
към Катедрата по протетична дентална медицина
на Факултета по дентална медицина, всички за
нуждите на преподаването на английски език
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.
3221
3. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: доцент по професионално
направление 3.8. Икономика, специалност „Политическа икономия“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на
катедра „Икономика и международни отношения“,
факултет „Бизнес и мениджмънт“ – един; доцент
по професионално направление 3.4. Социални
дейности, специалност „Социални дейности“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ за нуждите на катедра „Мениджмънт
и социални дейности“, факултет „Бизнес и мениджмънт“ – един; професор по професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Комуникационни мрежи
и системи“ със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ за нуждите на катедра
„Телекомуникации“, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ – един. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел
„Развитие на академичния състав“, кабинет
№ 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.
3222
6 0. – Т р а к и йск и я т у н и вер си т е т – С т ар а
Загора, обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Медицински
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факултет за: академична длъжност професор по
„Хигиена“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, за нуждите на катедра „Хигиена,
епидемиология, микробиология, паразитология
и инфекциозни болести“ – един, със срок 3 мeсеца; академична длъжност доцент по „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията (МБС)“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, за нуждите на катедра
„Социална медицина, здравен мениджмънт и
медицина на бедствените ситуации“ – един, със
срок 3 месеца; Педагогически факултет за: академична длъжност доцент по „Теория и управление
на образованието (образование и грижа в ранна
детска възраст)“, област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието,
за нуждите на катедра ПНУП – един, със срок
3 месеца; академична длъжност доцент по „Методика на обучението по физическо възпитание
(адаптирана физическа активност, хигиена и
здравно образование)“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по...,
за нуждите на катедра ПНУП – един, със срок 3
месеца; академична длъжност доцент по „Педагогика на обучението по природни науки“, област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по..., за нуждите на ДИПКУ – един,
със срок 3 месеца; Факултет „Техника и технологии“
за: академична длъжност професор по „Механизация и електрификация на растениевъдството“,
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, за нуждите на катедра „Машинно
инженерство“ – един, със срок 3 месеца; академична длъжност професор по „Художествено
оформяне на текстилни и шивашки изделия,
облекла и обувки“, област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство, за нуждите на катед
ра „Машинно инженерство“ – един, със срок 3
месеца; академична длъжност професор по „Технология на храните“, област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии, за нуждите на катед
ра „Хранителни технологии“ – един, със срок 3
месеца; академична длъжност доцент по „Технология на храните“, област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии, за нуждите на
катедр а „Хранителни технологии“ – един, със
срок 3 месеца; академична длъжност доцент по
„Химия“, област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, за нуждите на катедра
„Хранителни технологии“ – един, със срок 3
месеца; академична длъжност главен асистент
по „Икономика и управление“, област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство, за нуждите на катедра „Машинно инженерство“ – един
на 0,5 щат, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: Медицински
факултет, гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11,
тел.042/664468; Педагогически факултет, гр. Стара
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Загора, ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; Факултет „Техника и технологии“, гр. Ямбол, ул. Граф
Игнатиев № 38, тел. 046/669181.
3238
48. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика (Език, комуникация и междукултурна компетентност) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; област
на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.2. Педагогика
(Теория на възпитанието и дидактика) – един,
със срок 3 месеца; област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социално-демографско
и екологично образование) – един, със срок 3
месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по български език и литература (1. – 4.
клас) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на
образованието (Административно и финансово
управление в образователната система) – един,
със срок 3 месеца; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Историческа лингвистика на турския език) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен
руски език) – един, със срок 3 месеца; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.2.
Психология (Психология на развитието в детска
и юношеска възраст) – един, със срок 3 месеца;
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.2. Психология (Обща психология) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности
(Социологически аспекти на социалната работа) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята (Социална география, културен туризъм и регионално развитие) – един, със
срок 2 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Комуникационни мрежи и системи) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника
(Комуникационни мрежи и системи) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Фотограметрия и дистанционни методи) – един,
със срок 3 месеца; доцент по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление
на образованието (Организация и управление в
предучилищното образование) – един, със срок
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3 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.2. Педагогика (Основи на театрално-игровите
дейности) – един, със срок 3 месеца; област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по… (Педагогика на взаимодействието
дете – околен свят и Методика на обучението по
човека и природата) – един, със срок 3 месеца;
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски езици – Съвременен турски
език) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски
езици – Съвременен руски език) – един, със срок
3 месеца. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За информация:
тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899 901943.
3223
477. – Институтът по биофизика и биомеди
цинско инженерство при БАН, София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), за нуждите на лаборатория „Трансмембранна
сигнализация“ към института, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
3245
293. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
по: професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия: професор по „Обща, висша
и приложна геодезия“ за нуждите на департамент
Геодезия – двама; професионално направление
4.4. Науки за земята: професор по „География на
населението и селищата“ за нуждите на департамент География – един; доцент по „Хидрология на
сушата и водните ресурси“ за нуждите на Център
по хидрология и водно стопанство – един, главни
асистенти по: „Картография и ГИС“ за нуждите
на департамент География – един, „Хидрология
на сушата и водните ресурси“ за нуждите на
Център по хидрология и водно стопанство – един.
Документите се подават в НИГГГ – София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, в срок 3 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
3236
212. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими
имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата
на обект: „Изграждане на Главен колектор III
в м. Манастирски ливади – запад, район „Витоша“, съгласно влязъл в сила регулационен план
на м. Манастирски ливади – запад, одобрен със
Заповед № РД-09-50-66 от 10.02.1999 г. на главния
архитект на София, потвърдена с Решение № 85
по протокол № 56 от 6.08.2003 г. на Столичния общински съвет, както следва: 1. Заповед № СОА21РД40-172 от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната
община, с която се отчуждава поземлен имот
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(ПИ) с проектен идентификатор 68134.1933.9053
(незастроен), с площ за отчуждаване 29 кв. м,
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1933.1098 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на АГКК,
намиращ се в София, ул. Родопски извор № 85A,
район „Витоша“. Собственик на имота – Христо
Вълчанов Вълчанов; 2. Заповед № СОА21-РД40-173
от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната община,
с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1933.9050 (незастроен), с площ за
отчуждаване 94 кв. м, съгласно скица-проект за
изменение на КККР, представляващ реална част
от имот с идентификатор 68134.1933.2004 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Иван
Сусанин № 58, район „Витоша“. Собственици на
имота – Георги Крумов Ранчев; Адриана Георгиева Самарджиева; Габриела Робертова Колева
и Виктор Роберт Пирана; 3. Заповед № СОА21РД40-177 от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната
община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.1932.2506 (незастроен), с площ за
отчуждаване 10 кв. м, съгласно скица-проект за
изменение на КККР, представляващ реална част
от имот с идентификатор 68134.1932.911 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г.
на и.д. на АГКК, намиращ се в София, ул. Иван
Сусанин № 47А, район „Витоша“. Собственици
на имота – Иванка Григорова Алексиева; Весела Божидарова Алексиева; Боян Божидаров
А лексиев; 4. Заповед № СОА 21-РД40 -187 от
23.11.2021 г. на кмета на Столичната община, с
която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор
68134.1933.9067 (незастроен), с площ за отчуждаване 91 кв. м, съгласно скица-проект за изменение
на КККР, представляващ реална част от имот с
идентификатор 68134.1933.1419 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на и.д. на
АГКК, намиращ се в София, ул. Родопски извор,
район „Витоша“. Собственик на имота – Юлия
Василева Дарашка. Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник“, да се публикува на
интернет страницата на Столичната община и
копие от него да се изпрати до кмета на район
„Витоша“ за поставяне на определено за целта
място в сградата на района.
3246
5. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) като част от
КПИИ по чл. 150 от ЗУТ за обект: „МТП 400 kVA
20/0,4 kV (с монтаж на ТМ 1х63 kVA) в ПИ с
идентификатор 37099.47.40 по КК на с. Кичево,
община Аксаково, и кабелна линия СрН от ВЕЛ
20 kV „Осеново“ до нов МТП.“ Проектът на изработения подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая № 6. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по изработения подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) до кмета
на община Аксаково.
3235
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4. – Областният управител на област Благо
евград на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ обявява
на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за строеж № РС-057 от 19.05.2022 г. за
строителство на обект: „Електронна съобщителна
мрежа на „Кабел актив“ – ООД, на територията
на община Гоце Делчев, община Хаджидимово,
община Гърмен и община Сатовча“, намиращ
се в землищата на община Гоце Делчев, община
Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча, област Благоевград. Съгласно чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Благоевград, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област с административен център Благоевград.
3242
2. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на нов водопровод PE DN 90
от съществуващ водопровод PE DN 90 до имот с
идентификатор 04279.108.33 в местността Реката
по кадастралната карта на Благоевград с трасе и
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имоти с идентификатори 04279.109.30 (полски
път – общинска собственост), 04279.109.36 (местен път – общинска собственост) и 04279.108.34
(местен път – общинска собственост). Проектът
се намира в стая № 219 в сградата на Община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.
3225
551. – Общ ина Въ л чедръм на основа н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – ПП
за отразяване на подземно трасе за извършване
на реконструкция на съществуващ водопровод
от новоизградена помпена станция до съществуващ напорен резервоар „Кулата“, всичките в ПИ
№ 31053.934.5 по картата на с. Златия. Проектът
се намира в стая № 12 в сградата на Община
Вълчедръм. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Вълчедръм.
3226
552. – Община Въ лчедръм на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на ПИ № 31053.934.5 по картата на
с. Златия, собственост на Община Вълчедръм,
за разделяне на същия и отделяне на два броя
нови имота с промяна на предназначението в „за
водностопанско съоръжение“, както следва: а) за
„Глава“ на „ТК – Община Вълчедръм – Златия“ с
площ 236 м 2 , б) за съществуващ напорен резервоар
„Кулата“ с площ 659 м 2 . Проектът се намира в
стая № 12 в сградата на Община Вълчедръм. На
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основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Вълчедръм.
3227
5. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № ДС-09-9 от 25.05.2022 г. на възложителите:
Община Садово, ЕИК 000471582, представлявана
от Димитър Здравков – кмет на общината, и
Община Първомай, ЕИК 000471536, представлявана от Николай Митков – кмет на общината, да
извършат строително-монтажни работи съгласно
одобрения от областния управител на област
Пловдив на 23.05.2022 г. технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на общински път с. Милево – с. Виница“, попадащ на
териториите на двете общини в област Пловдив,
като линеен обект на транспортната техническа
инфраструктура. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез
областния управител на област Пловдив пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3217
4. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за
улична регулация за част от кв. 12 по плана на
Северна индустриална зона, гр. Пловдив, за УПИ
ХХVІ – складова, търговска и общ. обсл. дейност, и УПИ ДТФ „Тракия“, промишлени стоки.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая № 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
3239
6. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІІ-281, УПИ VІІІ-348 и УПИ
ІХ-275 в кв. 22 и УПИ ІV-289, УПИ V-279, УПИ
VІ-278, УПИ VІІ-282, УПИ VІІІ-280 и УПИ ІХ-288
в кв. 24 по плана на к.к. Белчин бани, община
Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Самоков.
3244
48. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че с Решение № 61,
взето с протокол № 5 от 9.05.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Стамболийски, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Кабел 20 kV от
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съществуващ ВС „Витамина“, попадащ в ПИ
51980.122.159 до съществуващ ТП Плодохранилище, попадащ в ПИ 51980.122.544 в землището на
гр. Стамболийски, община Стамболийски, област
Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението може да бъде обжалвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Стамболийски, до
Административния съд – Пловдив.
3228
89. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
изменение на действащия подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) на част
от кв. 151 и 152 по плана на гр. Ямбол – промишлена зона, по отношение на ПИ 87374.519.57
и проект на ПУП – план за застрояване (ПЗ)
за ПИ 87374.519.57 от кв. 151 и 152 по плана
на гр. Ямбол – промишлена зона. Проектът е
изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая
302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3230
28. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на подземна кабелна линия СН
от фотоволтаична система, намираща се в ПИ
с идентификатор 46783.27.107 по КККР в землището на с. Маломир, област Ямбол, до съществуваща ел. подстанция в ПИ с идентификатор
72240.38.271 по КККР в землището на с. Тенево,
област Ямбол. Трасето на подземната кабелна
линия преминава в землището на с. Маломир
през ПИ с идентификатор 46783.14.222 – публична общинска собственост с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, през ПИ с
идентификатор 46783.14.217 – частна общинска
собственост с НТП – напоителен канал, през
ПИ с идентификатори 46783.30.408, 46783.30.94,
46783.33.407 – публична общинска собственост с
НТП – селскостопански, горски, ведомствени пътища, през ПИ с идентификатор 46783.33.95 – частна общинска собственост с НТП – напоителен
канал, през ПИ с идентификатори 46783.33.406,
46783.33.542, 46783.34.405 – публична общинска
собственост с НТП – селскостопански, горски,
ведомствени пътища, през ПИ с идентификатор
46783.28.101 – публична общинска собственост с
НТП – местен път, и през ПИ с идентификатор
46783.28.660 – публична общинска собственост с
НТП – пасище, мера. В землището на с. Тенево
трасето на оптичния кабел преминава през ПИ с
идентификатор 72240.38.253 – публична общинска
собственост с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, през ПИ с идентификатори
72240.38.619, 72240.38.334 и 72240.38.618 – държавна
частна собственост с НТП – за линии на релсов
транспорт, и ПИ с идентификатори 72240.38.461
и 72240.37.463 – публична общинска собственост
с НТП – селскостопански, горски, ведомствен
път. Дължината на подземната кабелна линия
е 6038 м, от които 4692 м през землището на
с. Маломир и 1346 м през землището на с. Тенево. Проектът за подробен устройствен план
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е на разположение на заинтересуваните лица
в сградата на Община „Тунджа“, Ямбол, стая
№ 103. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3229
Районният съд – Свищов, уведомява Абделмалек Калли, гражданин на Алжир, роден на
29.09.1981 г. в Алжир, с последен регистриран
настоящ адрес в гр. Свищов, Република България,
сега с неизвестен адрес, че е ответник по гр.д.
№ 113/2022 г. на основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от
Семейния кодекс, заведено от Боряна Славева
Георгиева от гр. Свищов, ул. Патриарх Евтимий
№ 75, ж.к. Захари Стоянов, ет. 3, ап. 5, като му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Свищовския районен съд за връчване
на книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК
с назначаване на особен представител.
3241
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр.д. № 869/2021 г. по описа на съда по постъпила на 2.06.2021 г. искова молба от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 226 402,73 лв. за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
І. От Христо Димитров Христов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 148 447,40 лв.:
– 1/5 идеални части от поземлен имот № 035016
по картата за възстановяване на собствеността за
землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с
начин на трайно ползване – нива, в местността
Сърта, цялата с площ 5101 кв. м, четвърта категория, съставляваща парцел № 16 в масив № 35
при граници и съседи: ПИ № 035017 – нива на
П. Стефанов; ПИ № 035090 – нива на Т. Милев; ПИ № 035015 – нива на П. Пантов; ПИ
№ 000427 – полски път (придобит с нотариален
акт № 17, том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан
в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна
стойност на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 035016
към настоящия момент – 1020,20 лв. 1/5 ид. ч. от
имота е собственост на Христо Димитров Христов
и подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
– 1/5 идеални части от поземлен имот № 087023
по картата за възстановяване на собствеността за землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ
07332, с начин на трайно ползване – овощна
градина, в местността Лъджийски път, цялата
с площ 5590 кв. м, четвърта категория, съставляваща парцел № 23 в масив № 87, при граници и съседи: ПИ № 000263 – полски път; ПИ
№ 087022 – овощна градина на Н. Салабашева;
ПИ № 087041 – овощна градина на С. Дичев; ПИ
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№ 087041 – овощна градина на Д. Банчев и др.;
ПИ № 087024 – овощна градина на Църковно
настоятелство (придобит с нотариален акт № 17,
том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна стойност
на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 087023 към
настоящия момент – 1118 лв. 1/5 ид. ч. от имота
е собственост на Христо Димитров Христов и
подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
– 1/5 идеални части от поземлен имот № 101034
по картата за възстановяване на собствеността за
землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с
начин на трайно ползване – нива, в местността
Алаформа, цялата с площ 14 243 кв. м, трета
категория, съставляваща парцел № 34 в масив
№ 101 с граници: ПИ № 101053 – нива на Марийка
Михова; ПИ № 101052 – нива на Живка Клингенберг; ПИ № 101051 – нива на Петко Керенски;
ПИ № 000050 – полски път; ПИ № 101082 – нива
на Стойко Димитров; ПИ № 101083 – нива на
Марийка Атанасова; ПИ № 101084 – нива на
Станчо Станков и др.; ПИ № 101085 – нива на
Димитър Димов и др.; ПИ № 101037 – нива на
насл. на Петраки Иванчев (придобит с нотариален
акт № 17, том 19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан
в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна
стойност на 1/5 ид. ч. от поземлен имот № 101034
към настоящия момент – 4230,01 лв. 1/5 ид. ч. от
имота е собственост на Христо Димитров Христов
и подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от 3ПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
– 1/5 идеални части от поземлен имот № 131019
по картата за възстановяване на собствеността
за землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332,
с начин на трайно ползване – нива, в местността Михалича, цялата с площ 31 116 кв. м,
трета категория, съставляваща парцел № 19 в
масив № 131 с граници: ПИ № 131018 – нива
на насл. на Коста Котов, ПИ № 000436 – полски път, ПИ № 131065 – нива на Румен Христов, ПИ № 131066 – нива на Христо Христов,
ПИ № 131067 – нива на Петър Селверов, ПИ
№ 131068 – нива на Христо Христов, ПИ № – нива
на Иван Царев, ПИ № 131054 – нива на Ботю
Дзангошев (придобит с нотариален акт № 17, том
19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата
по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на
1/5 ид. ч. от поземлен имот № 131019 към настоящия момент – 8401,32 лв. 1/5 ид. ч. от имота
е собственост на Христо Димитров Христов и
подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
– 1/5 идеални части от поземлен имот № 140083
по картата за възстановяване на собствеността за
землището на гр. Българово с ЕКАТТЕ 07332, с
начин на трайно ползване – нива, в местността
Михалича, цялата с площ 4521 кв. м, трета категория, съставляваща парцел № 83 в масив № 140 с
граници: ПИ № 140082 – нива на насл. на Христо
Петков Минчев Топхисарски, ПИ № 140065 – нива
на Диньо Генчев, ПИ № 140084 – нива на насл.
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на Митьо Могилски и др., ПИ № 140097 – полски път (придобит с нотариален акт № 17, том
19, дело № 2888/5.06.2012 г., вписан в Службата
по вписванията – Бургас). Пазарна стойност на
1/5 ид. ч. от поземлен имот № 140083 към настоящия момент – 1217,97 лв. 1/5 ид. ч. от имота
е собственост на Христо Димитров Христов и
подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
– 50,18/92,23 кв. м ид. ч. от апартамент № 5
(т ристаен) на т рет и ета ж с и ден т ификат ор
07079.620.187.3.5 – с площ 78,34 кв. м, състоящ
се от две спални, дневна с ку хненски бокс,
баня-тоалетна, антре, антре и две тераси, при
граници: изток – калканен зид; запад – външен зид, ст ълбищна к летка, коридор, асансьорна шахта и апартамент с идентификатор
07079.620.187.3.6; север – външен зид; юг – външен
зид, под обекта – апартамент с идентификатор
07079.620.187.3.3; над обекта – апартамент с идентификатор 07079.620.187.3.7, ведно с 13,89 кв. м
ид. ч. от общите части, намиращ се в жилищна
сграда в Бургас, ул. Вардар № 28, в поземлен
имот с идентификатор 07079.620.187, както и
92,23 кв. м от правото на строеж на описания
УПИ (придобит с нотариален акт № 105, том 40,
дело № 6780/29.09.2016 г., вписан в Службата по
вписванията – Бургас). Пазарна стойност на ид. ч.
от недвижимия имот към настоящия момент –
98 155,64 лв. Недвижимият имот е собственост на
Христо Димитров Христов и подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средства за
придобиването му.
– 15,33/28,18 кв. м ид. ч. от паркомясто № 2 на
сутеренния етаж с идентификатор 07079.620.187.3.14
с площ 13,10 кв. м, при граници: изток – паркомясто с идентификатор 07079.620.187.3.15; запад –
паркомясто с идентификатор 07079.620.187.3.13; север – външен зид; юг – маневрено хале, под обекта – няма; над обекта – няма, ведно с 1,83 кв. м
ид. ч. от общите части на сградата, 13,25 кв. м
ид. ч. от маневреното хале, намиращ се в жилищна
сграда в Бургас, ул. Вардар № 28, в поземлен имот
с идентификатор 07079.620.187, както и 28,18 кв. м
от правото на строеж (придобит с нотариален акт
№ 105, том 40, дело № 6780/29.09.2016 г., вписан
в Службата по вписванията – Бургас). Пазарна
стойност на ид. ч. от недвижимия имот към
настоящия момент – 10 641,67 лв. Недвижимият
имот е собственост на Христо Димитров Христов
и подлежи на отнемане в полза на държавата на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средства за придобиването му.
– Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ш код а“, м о дел „Ок тави я“, peг. № А 2530 МТ, рама №
ТМВAG9NE8E0121181, двигател № CLHB50322,
цвят – черен; дата на първоначална регистрация – 7.01.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 16 530 лв. Автомобилът е собственост на
Христо Димитров Христов и подлежи на отнемане
в полза на държавата на основание чл. 142, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средства за
придобиването му.
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– Сумата в размер на 1832,59 лв., представляваща вноски на каса от Христо Димитров Христов,
налични по сметка № BG70STSA93000016339935 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Христо Димит
ров Христов.
– Сумата в размер на 3300 лв., представляваща
вноски на каса от Христо Димитров Христов,
налични по сметка № BG61FINV91501017070412
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Христо Димитров Христов.
– Сумата в размер на 2000 лв., представляващи
вноски на каса от Христо Димитров Христов,
налични по сметка № BG03SOMB91302034799601
в „Общинска банка“ – АД, с титуляр Христо
Димитров Христов.
ІІ. От Христо Димитров Христов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 77 955,33 лв.:
– Сумата в размер на 4551,70 лв., представ
ляваща вноски на каса от Христо Димитров
Христов в сметка № BG85UNCR76302175692996
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Христо
Димитров Христов.
– Сумата в размер на 303,56 лв., представ
ляваща изплатени лихви на Христо Димитров
Христов в сметка № BG85UNCR76302175692996
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Христо
Димитров Христов.
– Сумата в размер на 3918 лв., представляваща
вноски на каса от Христо Димитров Христов в
сметка № BG46UNCR70002522446218 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Христо Димитров
Христов.
– Сумата в размер на 9,94 лв., представляваща
изплатени лихви на Христо Димитров Христов в
сметка № BG46UNCR70002522446218 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Христо Димитров
Христов.
– Сумата в размер на 16 026,14 лв., представ
ляваща вноски на каса от Христо Димитров
Христов в сметка № (06)0 0 0 0 0 0 0 017149109 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Христо Димит
ров Христов.
– Сумата в размер на 1091,71 лв., представ
ляваща изплатени лихви на Христо Димитров
Христов в сметка № (06)0 0 0 0 0 0 0 017149109 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Христо Димит
ров Христов.
– Сумата в размер на 11 167,41 лв., представ
ляваща вноски на каса, изтеглени от сметка
№ BG70STSA93000016339935 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Христо Димитров Христов.
– Сумата в размер на 850 лв., представляваща получени средства от трети лица, изтеглени
от сметка № BG70STSA93000016339935 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Христо Димитров
Христов.
– Сумата в размер на 6622,93 лв., представ
ляваща вноски на каса от Христо Димитров
Христов в сметка № BG82UBBS78231013490810
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Христо Димитров Христов.
– Сумата в размер на 389,48 лв., представ
ляваща изплатени лихви на Христо Димитров
Христов в сметка № BG82UBBS78231013490810
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Христо Димитров Христов.
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– Сумата в размер на 7750 лв., представ
ляваща вноски на каса, изтеглени от сметка
№ BG39RZBB91551004127171 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Христо Димитров
Христов.
– Сумата в размер на 400 лв., представляваща
получени средства от трети лица, изтеглени от
сметка № BG39RZBB91551004127171 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Христо
Димитров Христов.
– Сумата в размер на 700 лв., представляваща
получени средства от трети лица, налични по
сметка № BG39RZBB91551004127171 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Христо
Димитров Христов.
– Сумата в размер на 271,18 лв., представляваща получени средства от трето юридическо
лице по сметка № BG39RZBB91551004127171 в
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Христо Димитров Христов.
– Сумата в размер на 810,10 лв., представляваща изплатени лихви на Христо Димитров Христов
в сметка № BG20FINV91502014833908 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Христо
Димитров Христов.
– Сумата в размер на 8228,93 лв., представляваща вноски на каса от Христо Димитров Христов
в сметка № BG06FINV91502003748612, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Христо Димитров Христов.
– Сумата в размер на 2182,24 лв., представ
ляваща изплатени лихви на Христо Димитров
Христов в сметка № BG06FINV91502003748612 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Христо Димитров Христов.
– Сумата в размер на 1955,83 лв., представ
ляваща вноски на каса от Христо Димитров
Христов в сметка № BG03IORT73782406100001 в
„Инвестбанк“ – АД.
– Сумата в размер на 6726,18 лв., представ
л я ва ща вноск и на к аса, т ра нсфери ра н и о т
смет ка № BG37IORT7378440610 0 0 0 0 и сметк а № B G 9 3IORT 7378 210 0 610 0 0 0 0 в с м е т к а
№ BG03IORT73782406100001 в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Христо Димитров Христов.
– Сумата в размер на 4000 лв., представ
ляваща вноски на каса, изтеглени от сметка
№ BG03SOMB91302034799601 в „Общинска банка“ – АД, с титуляр Христо Димитров Христов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.09.2022 г. от 10,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни
права върху имуществото, предмет на делото,
могат да встъпят в процеса, като предявят иск
пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.
3233
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 522/2021 г. по описа на съда по постъпила
на 19.02.2021 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
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на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
От Николай Стаматов Богов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер на 1600 лв.:
100 дружествени дяла, всеки един от тях
с номинал 1 лв., от капитала на „Комплекс
Билд – 1“ – ЕООД, ЕИК 203766743, притежавани
от Николай Стаматов Богов.
150 дружествени дяла, всеки един от тях
с номинал 10 лв., от капитала на „Комплекс
Билд – 2“ – ООД, ЕИК 204629188, притежавани
от Николай Стаматов Богов.
От Ергюл Муса Мехмед-Богова на основание
чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска в размер на 8500 лв.:
500 дружествени дяла, всеки един от тях
с номинал 10 лв., от капитала на „Комплекс
Билд“ – ООД, ЕИК 202787257, притежавани от
Ергюл Муса Мехмед-Богова.
350 дружествени дяла, всеки един от тях
с номинал 10 лв., от капитала на „Комплекс
Билд – 2“ – ООД, ЕИК 204629188, притежавани
от Ергюл Муса Мехмед-Богова.
От Николай Стаматов Богов и Ергюл Муса
Мехмед-Богова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в
размер на 569 605,74 лв.:
13,07/17,59 кв. м ид. ч. от недвижим имот с
идентификатор 07079.820.297.2.15, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0,
гараж Г1, съгласно схема № 15-416910-22.05.2020 г.
на АГКК. Правото на строеж върху имота е
придобито от Николай Стаматов Богов и Ергюл
Муса Мехмед-Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568,
том III, peг. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г.,
на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара,
вписан в Службата по вписванията – Бургас, под
акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 18 173,68 лв.
15,43/20,76 кв. м ид. ч. от недвижим имот с
идентификатор 07079.820.297.2.18, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0,
гараж Г2, съгласно схема № 15-416915-22.05.2020 г.
на АГКК. Правото на строеж върху имота е
придобито от Николай Стаматов Богов и Ергюл
Муса Мехмед-Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568,
том III, peг. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г.,
на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара,
вписан в Службата по вписванията – Бургас, под
акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 18 173,68 лв.
14,17/19,07 кв. м ид. ч. от недвижим имот с
идентификатор 07079.820.297.2.17, с адрес на имота: Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0,
гараж Г3, съгласно схема № 15-416912-22.05.2020 г.
на АГКК. Правото на строеж върху имота е
придобито от Николай Стаматов Богов и Ергюл
Муса Мехмед-Богова с нотариален акт за покупко-продажба на вещно право на строеж № 568,
том III, рег. № 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г.,
на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара,
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вписан в Службата по вписванията – Бургас, под
акт № 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 18 173,68 лв.
47,46/63,85 кв. м ид. ч. от недвижим имот с
идентификатор 07079.820.297.2.1, с адрес на имота:
Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 0, aп. А1,
съгласно схема № 15-416907-22.05.2020 г. на АГКК.
Правото на строеж върху имота е придобито от
Николай Стаматов Богов и Ергюл Муса МехмедБогова с нотариален акт за покупко-продажба
на вещно право на строеж № 568, том III, peг.
№ 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г., на нотариус
с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан
в Службата по вписванията – Бургас, под акт
№ 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 93 041,09 лв.
38,80/52,20 кв. м ид. ч. от недвижим имот с
идентификатор 07079.820.297.2.3, с адрес на имота:
Бургас, кв. Сарафово, ул. Емона № 12, ет. 1, ап. 1,
съгласно схема № 15-416918-22.05.2020 г. на АГКК.
Правото на строеж върху имота е придобито от
Николай Стаматов Богов и Ергюл Муса МехмедБогова с нотариален акт за покупко-продажба
на вещно право на строеж № 568, том III, peг.
№ 55237, дело № 503 от 10.11.2014 г., на нотариус
с рег. № 409 в Нотариалната камара, вписан
в Службата по вписванията – Бургас, под акт
№ 183, том 43, дело № 7300/10.11.2014 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 75 593,61 лв.
57/432 кв. м ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 07079.820.297 по кадастралната карта
на гр. Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-9
от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-02-1202
от 6.08.2013 г. на началника на СГКК – Бургас,
с площ на целия имот 432 кв. м, с адрес на поземления имот: Бургас, кв. Сарафово, ул. Мир
№ 12, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:
ниско застрояване до 10 м, при съседи: имоти
с идентификатори 07079.820.300, 07079.820.298,
07079.820.922 и 07079.820.921, представляващ УПИ
I-665 в кв. 37 по плана на гр. Бургас, кв. Сарафово.
57/432 кв. м ид. ч. от поземления имот с идентификатор 07079.820.297 са собственост на Николай
Стаматов Богов и Ергюл Муса Мехмед-Богова,
придобити с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 511, том III, peг. № 5176,
дело № 428 от 22.07.2015 г., на нотариус с рег.
№ 409 в Нотариалната камара, вписан в Службата
по вписванията – Бургас, под акт № 156, том 26,
дело № 4707/22.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5800 лв.
1/8 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор
07079.611.133 по КККР на гр. Бургас, одобрени
със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма, с адрес на поземления имот: Бургас,
ул. Славянска № 59, с площ на целия поземлен
имот съгласно кадастрална скица: 255 кв. м,
а по регулационен план – 256 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: ниско застрояване
до 10 м, при съседи: 07079.611.134, 07079.611.135,
07079.611.132 и 07079.611.269, представляващ УПИ с
пл. № 1575 в кв. 92 по ЗРП на гр. Бургас. 1/8 ид. ч.
от поземлен имот с идентификатор 07079.611.133 е
собственост на Николай Стаматов Богов и Ергюл
Муса Мехмед-Богова, придобити с нотариален акт
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за покупко-продажба на недвижим имот № 310,
том II, peг. № 3076, дело № 264 от 20.05.2015 г.,
на нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара,
вписан в Службата по вписванията – Бургас, под
акт № 185, том 17, дело № 3062/21.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 24 400 лв.
Недви ж им имот с идентификатор
07079.611.133.4.1, с адрес на имота: Бургас, ул. Славянска № 59, ет. 1, ап. 1, съгласно схема № 15416900-22.05.2020 г. на АГКК. Правото на строеж
върху имота е придобито от Николай Стаматов
Богов и Ергюл Муса Мехмед-Богова с нотариален
акт за замяна на вещни права на строеж № 38,
том I, peг. № 338, дело № 32 от 21.01.2016 г. на
нотариус с рег. № 409 в Нотариалната камара,
вписан в Службата по вписванията – Бургас, под
акт № 64, том 2, дело № 252/21.01.2016 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 316 250 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 19.09.2022 г. от 10,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които заявяват самостоятелни
права върху имуществото, предмет на делото,
могат да встъпят в процеса, като предявят иск
пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция по настоящото дело.
3303
Великотърновският окръжен съд обявява,
че в съда е образувано гр.д. № 323/2022 г. по
предявена на 29.04.2022 г. искова молба от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) против Евгения Недялкова Рачева,
ЕГН 7809271453, с постоянен и настоящ адрес:
Велико Търново, ул. Никола Кабакчиев № 5, ет. 2,
ап. 6, и Радослав Кънчев Рачев, ЕГН 7206191500,
с постоянен и настоящ адрес: Велико Търново,
ул. Никола Кабакчиев № 5, ет. 2, ап. 6, като предмет на искането е отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 152 807,94 лв. на
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за следното имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радослав Кънчев
Рачев, ЕГН 7206191500, и Евгения Недялкова Рачева,
ЕГН 7809271453, с цена на иска в размер на 67 140 лв.:
Сумата в размер на 33 140 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество.
Сумата в размер на 34 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Евгения Недялкова
Рачева, ЕГН 7809271453, с цена на иска в размер на
72 413,44 лв.:
Сумата в размер на 2500 лв., представляваща
отчуждените дялове от капитала на „Диид“ – ООД,
ЕИК 104683263.
Сумата в размер на 30 000 лв., представляваща
предоставени средства на трети лица.
Сумата в размер на 2806 лв., представляваща
получените средства от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG27CECB97901043457700 в „Централна кооперативна банка“ – АД.
С у мата в ра змер на 7050 л в., п редс та в
л яваща вноск и по банкова смет ка с IBA N
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BG27CECB97901043457700 в „Централна кооперативна банка“ – АД.
Сумата в размер на 1408,76 лв., представляваща стойността на погасителни вноски по кредит
№ 4001444546 от „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД.
Сумата в размер на 11 666,86 лв., представ
ляваща получените средства от трети лица по
банкова сметка с IBAN BG30RZBB91551003916940
в „Райфайзенбанк“ – АД.
Сумата в размер на 13 221,82 лв., представ
л яваща вноск и по ба нкова смет ка с IBA N
BG30RZBB91551003916940 в „Райфайзенбанк“ – АД.
Сумата в размер на 3760 лв., представляваща
получени средства от трети лица чрез системите
за бързи разплащания.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радослав Кънчев
Рачев, ЕГН 7206191500, с цена на иска в размер на
13 254,50 лв.:
Сумата в размер на 200 лв., представляваща
получените средства от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG23FINV91501016123115 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер на 331,50 лв., представляваща
получените средства от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG72IORT80481089236900 в „Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер на 12 723 лв., представляваща
получени средства от трети лица чрез системите
за бързи разплащания.
Определя на заинтересованите лица, които
биха претендирали самостоятелни права върху
имуществото, чието отнемане се иска, двумесечен
срок считано от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ да встъпят в производството,
като предявят съответния иск пред ВТОС.
Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 29.09.2022 г. от 13,30 ч.,
като предоставя срок за заинтересованите лица,
в който могат да предявят своите претенции
върху имуществата, до датата на първото съдебно
заседание.
3251
Окр ъж н и я т с ъд – Па з ард ж и к , г ра ж да нско о тделен ие, на основа н ие ч л. 155, а л. 1
от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 20225200100194/2022 г. по описа на съда по
искова молба на КПКОНПИ с вх. № 2017 от
29.03.2022 г. против Деяна Николова Бусарова,
ЕГН 7705104372, с постоянен и настоящ адрес:
гр. Ракитово, ул. Бърдо № 7, с която е предявен
иск по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на имущество на стойност
116 763 лв., както следва:
Ha основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Деяна Николова Бусарова,
ЕГН 7705104372, имущество на стойност 104 113 лв.:
– 1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 62004.7.660 съгласно издадена скица № 15404933/22.08.2017 г. по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Ракитово, област
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-16
от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово,
ул. Бърдо № 7, с площ 1008 кв. м, при граници
и съседи: 62004.7.9558, 62004.7.661, 62004.7.662,
62004.7.9557, 62004.7.651, 62004.7.652, 62004.7.653.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е в размер на 16 698 лв.
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– Поземлен имот с идентификатор 62004.7.672
съгласно издадена скица № 15-154680/14.03.2018 г.
по кадастралната карта и кадастралните регист
ри на гр. Рикитово, община Ракитово, област
Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-16
от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово,
ул. Бърдо № 6, с площ 600 кв. м, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, при граници
и съседи: 62004.7.786, 62004.7.673, 62004.7.9558,
62004.7.671. Данъчната оценка на имота е в размер
на 2476,80 лв. Пазарната стойност на недвижимия имот към настоящия момент е в размер на
19 879 лв.
– Поземлен имот с идентификатор 62004.7.652
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ракитово, община Ракитово, област
Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-16
от 25.03.2010 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Ракитово, с площ 465 кв. м, при граници и съседи:
62004.7.9558, 62004.7.660, 62004.7.651, 62004.7.644,
62004.7.643, 62004.7.653. Данъчната оценка на имота
е в размер на 1799,60 лв. Пазарната стойност на
недвижимия имот към настоящия момент е в
размер на 15 406 лв.
– Товарен автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „310 Д Спринтер“, рег. № РА1254ВВ, рама
WDB9034622P854374, двигател 60298000213295,
цвят: бял, първоначална регистрация 1.09.1999 г.
Пазарната стойност към настоящия момент е в
размер на 5200 лв.
– Лек а в т о мо б и л , м а р к а „То й о т а“, мо дел „Ланд Круизер“, рег. № РА1043КК, рама
JTEBZ29J800161648, двигател 1KD1732148, цвят:
сив, дата на първоначална регистрация 28.01.2008 г.
Пазарната стойност към настоящия момент е в
размер на 19 500 лв.
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е 350 Ц Ц И“, рег. № РА 2080К К , рама
WDD2120891A232946, двигател 64285640971947,
цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация 22.04.2010 г. Пазарната стойност към
настоящия момент е в размер на 27 430 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер на 12 350 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество, подлежащо на отнемане от Деяна
Николова Бусарова, ЕГН 7705104372.
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер на 300 лв., представляваща
намерена сума при претърсване и изземване,
подлежаща на отнемане в полза на държавата от
Деяна Николова Бусарова, ЕГН 7705104372, тъй
като сумата е с неустановен законен източник.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 14.09.2022 г. от 11 ч.
в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата,
ул. Хан Крум № 3.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието
отнемане се иска, в срок до датата на първото
съдебно заседание.
3234
Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че по описа на съда е образувано гр. д.
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№ 496/2020 г. по искова молба на КПКОНПИ с
вх. № 6593/24.07.2020 г. против Димитър Петков
Писков, ЕГН 7012103522, с постоянен и настоящ
адрес: Пазарджик, ул. Васил А прилов № 11,
вх. А, ет. 7, ап. 91, с която е предявен иск по
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
632 002,56 лв., а именно:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитър Петков
Писков, ЕГН 7012103522:
– сумата в размер 34 440 лв., представляваща
получена облага от престъплението – имотна
вреда в големи размери (платена на вноски в
периода 10.06.2009 г. – 20.10.2011 г.);
– сумата в размер 351 900 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждените дружествени
дялове на „М 6“ – АД, ЕИК 115631474;
– сумата в общ размер 2655,69 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредитна карта
в евро с IBAN BG15 BUIN 9561 1000 0590 84 в
„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Димитър Писков;
– сумата в общ размер 171 721,87 лв., представ
ляваща внесени суми по спестовен влог с IBAN
BG03 UBBS 8241 4111 9605 17 в „ОББ“ – АД, с
титуляр Димитър Писков;
– сумата в общ размер 71 285 лв., представляваща внесени суми по спестовен влог с IBAN
BG90 UBBS 8002 4020 7334 16 в „ОББ“ – АД, с
титуляр Димитър Писков;
– сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по спестовен влог с IBAN BG90 UBBS 8002 4020 7334 16
в „ОББ“ – АД, с титуляр Димитър Писков.
Делото е насрочено за разглеждане в първо съдебно заседание, което ще се проведе на
12.09.2022 г. от 9,30 ч. в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата, ул. Хан Крум № 3.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото – предмет
на иска, в срок до датата на първото съдебно
заседание.
3278
Окръжният съд – Пазарджик, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 333/2021 г. по
описа на съда по искова молба на КПКОНПИ с
вх. № 413 от 5.05.2021 г. против: Васил Георгиев
Шуманов, ЕГН 7501163507, с постоянен адрес:
с. Славовица, ул. Единадесета № 20, община
Септември, област Пазарджик, и настоящ адрес:
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър
№ 32, ет. 8, ап. 52, и „Карне М“ – ЕООД – в
несъстоятелност, ЕИК 200075282, със седалище
и адрес на управление: София, район „Красно
село“, ул. Дамян Груев № 46, представлявано
от синдик Ванко Петров Митев, със служебен
адрес: София, район „Възраждане“, ул. Позитано № 32, ет. 2, ап. 4, с която е предявен иск
по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в
полза на държавата на имущество на стойност
21 857 719,28 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Васил Георгиев Шуманов – 1000 лв.:
– Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А4“,
рег. № РА 2557 КК, цвят: сив металик, дата на
първоначална регистрация: 27.12.1999 г., рама
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№ WAUZZZ8DZYA049939, двигател № AVG114982,
придобит на 31.01.2018 г. от Васил Георгиев Шуманов. Пазарната стойност на автомобила към
настоящия момент е в размер на 1000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Васил Георгиев
Шуманов – 20 111 139, 28 лв.:
– Сумата в размер на 250 000 лв., представляваща средства от престъпна дейност.
– Сумата в размер на 500 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо
имущество – лек автомобил.
– Сумата в размер на 3000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо
имущество – лек автомобил.
– Сумата в размер на 6000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо
имущество – лек автомобил.
– Сумата в общ размер 400 лв., представляваща внесени в брой суми през 2013 г. и 2014 г.
от титуляря.
– Сумата в общ размер 2384,73 лв., представляваща вноски през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.
за погасяване на кредитно задължение.
– Сумата в общ размер 2545 лв., представляваща вноски през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.
за погасяване на кредитно задължение.
– Сумата в размер на 660 лв., представляваща
вноска през 2014 г. за погасяване на просрочено
кредитно задължение.
– Сумата в общ размер 2138 лв., внесена през
2013 г. и 2014 г. в брой от титуляря за погасяване
на кредитно задължение.
– Сумата в размер на 400 лв., внесена през
2017 г. в брой от титуляря.
– Сумата в общ размер 3 479 000 лв., представляваща внесени в брой от Васил Шуманов
суми през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.
– Сумата в общ размер 4 801 660 лв., представляваща изтеглени в брой от Васил Шуманов
суми през 2011 г. и 2014 г.
– Сумата в общ размер 768 000 лв., изтеглена
в брой от Васил Шуманов през 2014 г.
– Сумата в общ размер 1 843 600 лв., представ
ляваща изтеглени суми в брой от Васил Шуманов
през 2011 г. и 2013 г.
– Сумата в общ размер 910 900 лв., представ
ляваща внесени суми в брой от Васил Шуманов
през 2012 г. и 2014 г.
– Сумата в общ размер 2 610 900 евро, с левова
равностойност 5 106 206,55 лв., представляваща
изтеглени суми в брой от Васил Шуманов през
2012 г. и 2013 г.
– Сумата в общ размер 1 500 000 евро, с левова равностойност 2 933 745 лв., представляваща
внесени суми в брой от Васил Шуманов през
2012 г. и 2014 г.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от „Карне М“ – ЕООД (н.) – 58 960 лв.,
представляващи:
– 100 дружествени дяла с номинална стойност
от 1 лв. всеки, на обща стойност 100 лв., представляващи капитала на „АЕС Груп“ – ЕООД,
ЕИК 200959929;
– 50 дружествени дяла с номинална стойност
от 100 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв.,
представляващи капитала на „БИ Прес“ – ЕООД,
ЕИК 148075939;
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– 50 дружествени дяла с номинална стойно с т о т 10 0 л в. в с ек и , н а о б щ а с т ой но с т
5000 лв., представляващи капитала на „Десислава-90-2002“ – ЕООД, ЕИК 103778452;
– 50 дружествени дяла с номинална стойност
от 100 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи капитала на „ДИ Прес“ – ЕООД,
ЕИК 103642993;
– 2876 дружествени дяла с номинална стойност
от 10 лв. всеки, на обща стойност 28 760 лв., представляващи капитала на „МЕДИЯ 5100“ – ЕООД,
ЕИК 104505289;
– 51 дружествени дяла с номинална стойност
от 10 лв. всеки, на обща стойност 5100 лв., представляващи капитала на „ПРЕС“ – ЕООД – в
ликвидация, ЕИК 812017570;
– 100 дружествени дяла с номинална стойност
от 50 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представляващи капитала на „ПРЕС 2000“ – ЕООД,
ЕИК 115633906;
– 50 дружествени дяла с номинална стойност от
100 лв. всеки, на обща стойност 5000 лв., представ
ляващи капитала на „ФАКТОР ПЛЮС“ – ЕООД,
ЕИК 103607871.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Карне М“ – ЕООД (н.) –
1 686 620 лв., получени от продажба на акции от
емисията на „КТБ“ – АД.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 20.09.2022 г. от 10 ч.
в Окръжния съд – Пазарджик, Съдебна палата,
ул. Хан Крум № 3.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото, чието
отнемане се иска, в срок до датата на първото
открито съдебно заседание.
3250
Р ус е нс к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 646/2021 г. по искова молба с
вх. № 6524/6.10.2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Велизар Хасанов
Ибрямов, ЕГН 9507095300, постоянен адрес: Русе,
ул. Тракция № 20, Йорданка Снежанкова Ибрямова, ЕГН 9909175293, постоянен адрес: Русе,
ул. Искър № 97, вх. 1, ет. 1, „КАР 2016“ – ЕООД,
ЕИК 204148906, седалище и адрес на управление:
Шумен, ул. Цар Иван Александър № 60, представлявано от Велизар Хасанов Ибрямов, ЕГН
9507095300, „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693,
седалище и адрес на управление: Русе, ул. Арда
№ 7, представлявано от Велизар Хасанов Ибрямов, ЕГН 9507095300, и „Камплана“ – ЕООД,
ЕИК 204036800, седалище и адрес на управление:
Русе, ул. Арда № 7, представлявано от Велизар
Хасанов Ибрямов, ЕГН 9507095300, с искане за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и Решение № 2687 от
29.09.2021 г. на КПКОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
на стойност 568 478,11 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата от Велизар Хасанов Ибрямов, ЕГН 9507095300,
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имущество, представляващо дружествени дялове
на обща стойност 14 лв.:
– Десет дяла по 1 лв. на обща стойност 10 лв. от
капитала на „КАР 2016“ – ЕООД, ЕИК 204148906,
собственост на Велизар Хасанов Ибрямов.
– Два дяла по 1 лв. на обща стойност 2 лв. от
капитала на „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693,
собственост на Велизар Хасанов Ибрямов.
– Два дяла по 1 лв. на обща стойност 2 лв. от
капитала на „Камплана“ – ЕООД, ЕИК 204036800,
собственост на Велизар Хасанов Ибрямов.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на
държавата от Велизар Хасанов Ибрямов, ЕГН
9507095300, имущество, представляващо МПС, на
обща стойност 25 500 лв.:
1. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „330
ЦИ“, peг. № Р4560ВТ, рама № WBABN52060JU76555,
двигател № 306S329305250. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 4300 лв.
2. Лек автомобил, марка „Нисан“, модел
„Елград“, peг. № Р5926ВС, рама № AVE50005605,
двигател № QD32032032A. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 1900 лв.
3. Лек автомобил, марка „Сузуки“, модел „Витара“, peг. № Р4769ВТ, рама № JSAETD31V00306461,
двигател № S112148. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2950 лв.
4. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Р7326ВТ, рама № WAUZZZ4BZXN048710,
двигател № АЕВ299614. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3500 лв.
5. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Омега“, peг. № Р7633ВТ, рама № W0L0VBM69Y1005162,
двигател № X25DT20219270. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2450 лв.
6 . Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ Д ж и п “, м о дел „Гра н д Черок и“, peг. № Р7732ВТ, рама
№ 1J8HCE8M55Y576621, двигател без номер. Пазарната стойност на МПС към настоящия момент
възлиза на 7500 лв.
7. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, peг. № Р8032ВТ, рама № W0L0TGF35Y2103343,
двигател № X16XEL02LC3706. Пазарна стойност
на МПС към настоящия момент – 2900 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза
на държавата от Велизар Хасанов Ибрямов, ЕГН
9507095300, имущество, като ответникът бъде
осъден да заплати паричната равностойност на
МПС към момента на отчуждаването им на обща
стойност 22 610 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 4100 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка
„Рено“, модел „Трафик“, peг. № Р4562ВТ, рама
№ VF1JLBBB55Y064013, двигател без номер.
2. Сумата в размер на 2760 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка
„Форд“, модел „Мондео“, peг. № Р4605ВТ, рама
№ WF05XXGBB52A20206, двигател № 2А20206.
3. Сумата в размер на 7700 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „Вито“, peг. № Р4691ВТ, рама
№ WDF63819413512676, двигател № 61198050682859.
4. Сумата в размер на 3250 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка
„Сузуки“, модел „Витара“, peг. № Р4764ВТ, рама
№ JSAETD31V00110989, двигател № S105870.
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5. Сумата в размер на 2150 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка
„Рено“, модел „Лагуна“, peг. № Р5680ВТ, рама
№ VF1KG0G0627334408, двигател без номер.
6. Сумата в размер на 2650 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“, peг. № Р8096ВТ, рама
№ WAUZZZ4BZ1N059157, двигател № AKN059954.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза
на държавата от Велизар Хасанов Ибрямов, ЕГН
9507095300, имущество, представляващо изпратени
и получени преводи чрез „Уестърн Юниън“ – АД,
като ответникът бъде осъден да заплати сума в
общ размер на 12 254,50 лв.:
– Сумата в размер общо на 2141,63 лв., представляваща изпратени преводи чрез „Уестърн
Юниън“ – АД, от Велизар Хасанов Ибрямов.
– Сумата в размер общо на 10 112,87 лв.,
представляваща получени преводи чрез „Уестърн
Юниън“ – АД, от Велизар Хасанов Ибрямов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза
на държавата от Йорданка Снежанкова Ибрямова,
ЕГН 9909175293, имущество, представляващо получени преводи чрез „Уестърн Юниън“ – АД, като
ответницата бъде осъдена да заплати сума в общ
размер на 1586,87 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза
на държавата от Йорданка Снежанкова Ибрямова, ЕГН 9909175293, имущество, представляващо
изпратени и получени преводи чрез „Изипей“ – АД,
като ответницата бъде осъдена да заплати сума
в общ размер на 3617,74 лв.:
– С у мата в размер общо на 2698,50 л в.,
представл яваща получени преводи чрез „Изипей“ – АД, от Йорданка Снежанкова Ибрямова,
ЕГН 9909175293.
– Сумата в размер общо на 919,24 лв., предс та в л я ва ща изп рат ен и п ревод и ч рез „Изипей“ – АД, от Йорданка Снежанкова Ибрямова,
ЕГН 9909175293.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата
от „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693, имущество,
представляващо МПС, на обща стойност 9750 лв.:
1. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Велсатис“, peг. № Р6424ВТ, рама № VF1BJ0J0B26327856,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 1800 лв.
2. Лек автомобил, марка „Крайслер“, мод е л „ В о а я д ж е р “, p e г. № Р 6 4 8 9 В Т, р а м а
№ 1C4GYN2M6YU544009, двигател без номер.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2000 лв.
3. Лек автомобил, марка ,,Мицубиши“, модел „Чаланджър ГЛС ТД“, peг. № Р6643ВТ, рама
№ JMA0NK940XP001160, двигател № 4D56JN5698.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3100 лв.
4. Лек автомобил, марка „Хюндай“, модел „Купе“,
peг. № Р6650ВТ, рама № KMHHN61FR2U046118,
двигател № G6BA2535563. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2850 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на
държавата от „Вариса“ – ЕООД, ЕИК 204036693,
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като търговското дружество бъде осъдено да
заплати паричната равностойност на МПС към
момента на отчуждаването им на обща стойност
8350 лв., както следва:
1. Сумата в размер на 2650 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка
„Рено“, модел „Лагуна“, peг. № Р5801ВТ, рама
№ VF1KG0G0627376954, двигател без номер.
2. Сумата в размер на 3500 лв., получена при
отчуждаването на лекия автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Шаран“, peг. № Р6348ВТ, рама
№ WVWZZZ7MZ 3V036327, двигател № ASZ134518.
3. Сумата в размер на 2200 лв., получена
при отчуждаването на лекия автомобил, марка
„Форд“, модел „Фиеста“, peг. № Р6539ВТ, рама
№ WF0BXXGAJBYC53690, двигател № YС53690.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата
от „Камплана“ – ЕООД, ЕИК 204036800, имущество,
представляващо МПС, на обща стойност 52 520 лв.:
1. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 321 Д“, peг. № Р6613ВТ, рама
№ WDB9034631P571998, двигател № 60298000017953.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4700 лв.
2. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“,
peг. № Р4835ВТ, рама № WBAFA71000LU85542,
двигател № 306D120955256. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 4750 лв.
3. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, peг. № Р5022ВТ, рама № VF1KG0F0627821395,
двигател № С035499. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2350 лв.
4. Товарен автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „Спринтер 308 ЦДИ“, peг. № Р5153ВТ,
ра ма № W DB9 036622R 50 8785, д ви г ат е л
№ 61198750730493. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3380 лв.
5. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел
„156“, peг. № Р5366ВТ, рама № ZAR932000013844682,
двигател № 4350415. Пазарната стойност на МПС
към настоящия момент възлиза на 2200 лв.
6. Лек а в т омо би л , марк а „Фол ксва г ен“,
модел „Транспортер“, peг. № Р5451ВТ, рама
№ W V2ZZZ70ZSH003230, двигател без номер.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1850 лв.
7. Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, модел „Пасат“, peг. № Р5538ВТ, рама
№ WVWZZZ3BZWE427076, двигател № AFN576100.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2880 лв.
8. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“,
peг. № Р5560ВТ, рама № WAUZZZ8DZVA022097,
двигател № AFN088586. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3300 лв.
9. Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „Боксер“, peг. № Р5637ВТ, рама № VF3232V5215530048,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3800 лв.
10 . То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о рд “,
м о д е л „Т р а н з и т “, p e г. № Р 6 0 4 9 В Т, р а м а
№ WF0VXXBDFV1D11122, двигател № 1D11122.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3850 лв.
11. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел
„159“, peг. № Р6126ВТ, рама № ZAR93900007106833,
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двигател № 5469493. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 5650 лв.
12. Товарен автомобил, марка „Фиат“, модел „Дукато“, peг. № Р6205ВТ, рама № ZFA23000005622966,
двигател № 2685598. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2950 лв.
13. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел
„156“, peг. № Р6329ВТ, рама № ZAR93200000124289,
двигател № 1957871. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3590 лв.
14. Лек а в т омо би л , марк а „ Лен Ров ер“,
мод е л „ Д иф ен д ър“, p eг. № Р59 32 В Т, р а м а
№ SALLDVAC7A A267271, двигател без номер.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4270 лв.
15. Лек а вт омоби л, марка „Фол ксва г ен“,
модел „Транспортер“, peг. № Р6768ВТ, рама
№ WV2ZZZ70Z1H102780, двигател № AJA023822.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на
държавата от „Камплана“ – ЕООД, ЕИК 204036800,
като търговското дружество бъде осъдено да
заплати паричната равностойност на МПС към
момента на отчуждаването им на обща стойност
21 900 лв., както следва:
– Су мата в размер на 2100 лв., полу чена
при отчуж даването на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“, peг. № Р4875ВТ,
ра ма № W0L 0J BF 35 Y70 0 0 843, д ви гат ел
№ X18XEEL20K71745.
– Сумата в размер на 3300 лв., полу чена
при отчуж даването на лек автомобил, марка „Опел“, модел „ Ас т ра“, peг. № Р5019ВТ,
ра м а № W0L 0 TGF 0 8Y53270 78 , д ви г ат е л
№ Y17DT00065788.
– Су мата в размер на 4050 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Волво“, модел „В 40“, peг. № Р5108ВТ, рама
№ YV1VW7313YF506674, двигател без номер.
– Сумата в размер на 3650 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито 111 ЦДИ“, per. № Р5378ВТ, рама
№ WDF63970513109413, двигател № 64698250103916.
– Сумата в размер на 8800 лв., получена при
отчуждаването на специален автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „ЛТ 35“, peг. № Р6278ВТ, рама
№ WV1ZZZ2DZ6H004231, двигател № AVR051160.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата
от „КАР 2016“ – ЕООД, ЕИК 204148906, имущество,
представляващо МПС, на обща стойност 266 380 лв.:
1 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ М е р ц е д е с “,
модел „С 320 Ц ДИ“, peг. № Н3979ВР, рама
№ WDD2211221A143298, двигател № 642930283681.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 8900 лв.
2 . То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “,
м о д е л „Т р а н з и т “, p e г. № Н4 0 3 9 ВР, р а м а
№ WF0LXXBDVLVD06999, двигател № VD06999.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.
3. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Комбо
Ц“, peг. № Н4098ВР, рама № W0L0XCF0643031779,
двигател № Z16SE02PY1130. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2600 лв.
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4. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра
Б“, peг. № Н4099ВР, рама № W0L000036T1042773,
двигател № X18ХЕ14094646. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2150 лв.
5. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 Д“,
peг. № Н4130ВР, рама № WBAAS71030CH36127,
двигател № 204D286785400. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 4570 лв.
6 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, peг. № Н4131ВР, рама
№ WVWZZZ3BZ3E411004, двигател № AWX352953.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4270 лв.
7. Лек автомобил, марка „Пежо“, модел „806“,
peг. № Н4155ВР, рама № VF3221RB212470002,
двигател № 3005432. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2600 лв.
8. Спец иа лен авт омоби л, марка „Мерцедес“, модел „313 ЦДИ“, peг. № Н4172ВР, рама
№ WDB9036621R322731, двигател № 61198150438575.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2990 лв.
9. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“,
peг. № Н4217ВР, рама № WBAFB71070LX41463,
двигател № 306D228125682. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 4700 лв.
10. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Е
220“, peг. № Н4226ВР, рама № WDB2100041A279239,
двигател № 60491212007630. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3400 лв.
11. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Н4238ВР, рама № WAUZZZ4B83N025066,
двигател № BFC009689. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3200 лв.
12. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, peг. № Н4258ВР, рама № W0L0TGF6925244093,
двигател № Y20DTH17756313. Пазарна стойност
на МПС към настоящия момент – 2600 лв.
13. Товарен автомобил, марка „Ивеко“, модел
„30.8“, peг. № Н4259ВР, рама № ZCFC3050102072111,
двигател № 1647410. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2700 лв.
14 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Шаран“, peг. № Н4307ВР, рама
№ WVWZZZ7MZ2V038042, двигател № AUY198395.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2830 лв.
15. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525
Д“, peг. № Н4310ВР, рама № WBANC51080B119845,
двигател № 256D225685655. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 4950 лв.
16. Лек а в т о мо б и л , м а р к а „ Ме рц ед е с“,
модел „Ви то 110 Д“, peг. № Н4338ВР, рама
№ VSA63817413035959, двигател № 60297000551889.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3150 лв.
17. Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „С а н г
Йо н г “, м од е л „ К а й р о н “, p eг. № Н43 4 0 ВР,
рама № K PTS0A1KS6P028402, двигател
№ 66495012508044. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2600 лв.
18. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А
3“, peг. № Н4373ВР, рама № WAUZZZ8P46A050225,
двигател № ВММ023345. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3050 лв.
19. Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ме рц ед е с“,
м од е л „С п р и н т е р“, p eг. № Н4 429ВР, р а м а
№ WDB9026711R677650, двигател № 61298150925996.
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Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3970 лв.
20. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
peг. № Н4478ВР, рама № W0L000036V5012318, двигател № 152117. Пазарна стойност на МПС към
настоящия момент – 2150 лв.
21. Лек а вт омоби л, марк а „Д ж и п“, мо дел „Гран д Черок и“, peг. № Н4507ВР, рама
№ 1J8G2E8A63Y530183, двигател № 66592130020886.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 4250 лв.
2 2 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Шаран“, peг. № Н4522ВР, рама
№ W V WZZZ7MZ W V026505, двигател
№ AFN325145. Пазарна стойност на МПС към
настоящия момент – 2690 лв.
23. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, peг. № Н4537ВР, рама № VFKG4AB635642820,
двигател № F9Q1758C017864. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2860 лв.
2 4 . То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „ И в е ко“, модел „ Дей л и“, peг. № Н4557 ВР, ра ма
№ ZCFC3550002416739, двигател № 570524. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2700 лв.
25. Лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел
„156“, peг. № Н4592ВР, рама № ZAR93200000006864,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2870 лв.
26. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А
4“, peг. № Н4594ВР, рама № WAUZZZ8E82A174295,
двигател № AWX204258. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3100 лв.
27. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“, peг. № Н4642ВР, рама № WF0GXXPSSG2S15788,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2900 лв.
2 8 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, peг. № Н4674ВР, рама
№ WVWZZZ3AZSD121033, двигател № 1Z440483.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1350 лв.
2 9. Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, моде л „Голф“, peг. № Н4 696ВР, ра ма
№ WVWZZZ1JZYW583727, двигател № ALH250140.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2050 лв.
30. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“,
peг. № Н4760ВР, рама № WBAFB71000LX60114,
двигател № 306D226426062. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 4700 лв.
31. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“,
peг. № Н4761ВР, рама № WF05XXGBB51R22027,
двигател № 1R22027. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2350 лв.
32 . Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ме рц ед е с“,
модел „Ц 220 ЦДИ“, peг. № Н4788ВР, рама
№ WDB2021331A852070, двигател № 61196030205999.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3900 лв.
33. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „5 ЕР Реихе“, peг. № Н4824ВР, рама № WBANC51060CR26620,
двигател № 306D224755885. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3950 лв.
3 4. Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ Ме рц ед е с“,
модел „Ц 220 ЦДИ“, peг. № Н4859ВР, рама
№ WDB2030061F027059, двигател № 61196230272139.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3900 лв.
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35. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „М Л 270 Ц ДИ“, peг. № Н4862ВР, рама
№ WDC1631131X721944, двигател № 61296330031777.
Пазарната стойност на МПС към настоящия момент възлиза на 4250 лв.
36. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“,
peг. № Н4901ВР, рама № WAUZZZ8E43A294306,
двигател № BFC0287763. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3860 лв.
37. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „730
Д“, peг. № Н4903ВР, рама № WBAGM21070DR59379,
двигател № 306D209A1100030682. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3950 лв.
38. Лек автомобил, марка „Рено“, модел „Лагуна“, peг. № Н4926ВР, рама № VF1BGRG0633263941,
двигател № С057491. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3210 лв.
39. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Н4927ВР, рама № WAUZZZ4BZ1N127223,
двигател № AKN075869. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3300 лв.
4 0. Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „ БМ В“, м о д е л „ 3 3 0 Ц Д И “, p e г. № Н 4 9 4 6 В Р, р а м а
№ WBABV91050PJ86782, двигател № 306D25708911.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 6800 лв.
41 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, peг. № Н4987ВР, рама
№ WVWZZZ3BZYE403154, двигател № APU070094.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2460 лв.
42. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Н5027ВР, рама № WAUZZZ4BZ1N095423,
двигател № АКЕ049245. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3300 лв.
43. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Галакси“,
peг. № Н5053ВР, рама № WF0GXXPSSGYC84273,
двигател № AUY011522. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2870 лв.
44. Специа лен автомобил, марка „Форд“,
м о д е л „Т р а н з и т “, p e г. № Н 5 0 8 2 ВР, р а м а
№ WF0CXXGBVCDD05042, двигател № 4АА05042.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1900 лв.
45. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Пума“,
peг. № Н5087ВР, рама № WF0CXXGAECWU37605,
двигател № WU37605. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 1650 лв.
4 6 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, peг. № Н5121ВР, рама
№ WVWZZZ3BZWE279598, двигател № AFN456121.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1350 лв.
47. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Н5126ВР, рама № WAUZZZ4BZYN005940,
двигател № AFN947972. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2650 лв.
48. Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел
„Ц 350 Е“, peг. № Н5152ВР, рама № 11602812019799,
двигател № 11698312009312. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 1950 лв.
4 9. Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, peг. № Н5153ВР, рама
№ WVWZZZ3BZXE290293, двигател № АНН010787.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2700 лв.
50. Лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Стило“, peг. № Н5178ВР, рама № ZFA19200000444631,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2550 лв.
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51. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
peг. № Н5179ВР, рама № WBADF71090BS10959,
двигател № 256Т131378483. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3050 лв.
52. Лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, peг. № Н5908ВР, рама № WVWZZZ1KZ7B
104366, двигател № ВХЕ571214. Пазарна стойност
на МПС към настоящия момент – 3850 лв.
53. То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „ Пе жо“,
м о д е л „ Б о к с е р “, p e г. № Н 51 9 9 В Р, р а м а
№ VF3YCBMFC11676006, двигател без номер.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 5650 лв.
54. Лек а в т о мо б и л , м а р к а „Ф о рд “, мо д е л „ М о н д е о “, p e г. № Н 5 2 6 5 В Р, р а м а
№ WF0AXXGBBAVR61268, двигател № VR61268.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 1800 лв.
55. Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Терано“, peг. № Н5308ВР, рама № VSKKVNR20U0395219,
двигател № TD27H23936E. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2870 лв.
56. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Н5349ВР, рама № WAUZZZ4BZYN130647,
двигател № AKN040977. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2590 лв.
57. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „523 И“,
peг. № Н5350ВР, рама № WBADM31090GR15066,
двигател № 256S431082203. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3530 лв.
58. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „523
И“, peг. № Н5373ВР, рама № WBADD31040BU32050,
двигател № 256S336238550. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2950 лв.
5 9. Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Шаран“, peг. № Н5406ВР, рама
№ WVWZZZ7MZ1V007913, двигател № AUY008161.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3050 лв.
6 0. То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „ Пе жо“,
м о д е л „ Б о к с е р “, p e г. № Н 5 4 0 9 В Р, р а м а
№ VF3233K4215653983, двигател без номер. Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2950 лв.
61. Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530
Д“, peг. № Н5448ВР, рама № WBANR72040CR86243,
двигател № 306D330546180. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 4950 лв.
62 . Лек а вт омо би л, марк а „М и ц у би ш и“,
м о д е л „ П а д ж е р о“, p e г. № Н10 8 5 ВР, р а м а
№ JMBLNV78W2J000707, двигател № 4M41D00509.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3250 лв.
63. Лек автомобил, марка „Фолксваген“,
модел „Пасат Вариант“, peг. № Н54678ВР, рама
№ WVWZZZ3AZRE158783, двигател № 1Z227427.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2280 лв.
6 4. Лек а в т омо би л , м арк а „О пе л “, мо д е л „ А с т р а Г К а р а в а н “, p eг. № Н 5510 ВР,
ра м а № W0L 0 TGF 352 8105272 , д ви г ат е л
№ Y20DTH17C87437. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3050 лв.
65. Лек автомобил, марка „Нисан“, модел „Патрол“, peг. № Н5513ВР, рама № JN1TDSY61U0304605,
двигател № RD28470918X. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2630 лв.
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6 6 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, peг. № Н5541ВР, рама
№ WVWZZZ3BZYE087061, двигател № AVG102921.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2310 лв.
67. Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Гранд Вояджер“, peг. № Н5542ВР, рама
№ 1C8GHN1763Y554194, двигател № VM20C22670.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2980 лв.
68. Лек автомобил, марка „Сеат“, модел „Алхамбра“, peг. № Н5586ВР, рама № VSSZZZ7MZ3V516400,
двигател № AUX286897. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2250 лв.
69. Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“,
peг. № Н5636ВР, рама № WF0BXXGCDBXJ69829,
двигател № XJ69829. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2050 лв.
70. Лек автомоби л, марка „Лен д Ровер“,
модел „Рейндж Роувър“, peг. № Н5671ВР, рама
№ SALLPAMJ4TA329611, двигател без номер.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3880 лв.
71. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Н5688ВР, рама № WAUZZZ4B72N137680,
двигател № AYM045978. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 3560 лв.
72. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, peг. № 923Н580, рама № W0L0TGF673B013808,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2750 лв.
73. Лек авт омоби л, марка „Фолксваген“,
м о д е л „ К а р а в е л “, p e г. № Н 57 7 2 ВР, р а м а
№ WV2ZZZ70ZTH213934, двигател № ААВ383920.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2890 лв.
74. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 4“,
peг. № Н5776ВР, рама № WAUZZZ8DZWA078042,
двигател № AFN426990. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2560 лв.
75. Лек а вт омоби л, марка „Фол ксва г ен“,
модел „Голф Вариант“, peг. № Н5815ВР, рама
№ WVWZZZ1HZWK213401, двигател № ALE048337.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2540 лв.
76. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
peг. № Н5832ВР, рама № W0L0JBF68W5272596,
двигател № Х18ХЕ14431445. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 1950 лв.
7 7. То в а р е н а в т о м о б и л , м а р к а „С а н г
Йон г “, мод е л „ Рекс т он “, p eг. № Н 58 67 ВР,
р а м а № K P T G 0 B1 DS 3P 0 759 81, д в и г а т е л
№ 66292510005423. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 3570 лв.
78. Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел „Евазион“, peг. № Н5891ВР, рама № VF7UW0012156117,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 1980 лв.
79. Лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
peг. № Н5927ВР, рама № WAUZZZ4B62N025081,
двигател № AWX151758. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2780 лв.
80. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Омега“, peг. № Н5944ВР, рама № W0L0VBM6911150961,
двигател № Z22XE31016540. Пазарна стойност на
МПС към настоящия момент – 2650 лв.
81. Лек автомобил, марка „Волво“, модел „В
70“, peг. № Н5976ВР, рама № YV1SW720211035135,
двигател без номер. Пазарна стойност на МПС
към настоящия момент – 2950 лв.
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8 2 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а г ен“, моде л „Голф“, peг. № Н6 011ВР, ра ма
№ WVWZZZ1JZXW137542, двигател № AKL129152.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 2450 лв.
83. Лек автомобил, марка „Крайслер“, модел „Гранд Вояджер“, peг. № Н6015ВР, рама
№ 1C8GY B1R02U525618, двигател без номер.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3250 лв.
8 4 . Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о л к с в а ген“, модел „Пасат“, peг. № Н6037ВР, рама
№ WVWZZZ3BZ2E395745, двигател № AKN094361.
Пазарна стойност на МПС към настоящия момент – 3250 лв.
85. Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра
Б“, peг. № Н6076ВР, рама № W0L0JBF19W1309908,
двигател № X16SZR20JB7829. Пазарна стойност
на МПС към настоящия момент – 2680 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2
и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на
държавата от „КАР 2016“ – ЕООД, ЕИК 204148906,
като търговското дружество бъде осъдено да
заплати паричната равностойност на МПС към
момента на отчуждаването им на обща стойност
143 995 лв., както следва:
– Сумата в размер на 4200 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, peг. № Н4053ВР, рама
№ WV2ZZZ7HZ6H128146, двигател без номер.
– Су мата в размер на 2450 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А 4“, peг. № Н4074ВР, рама
№ WAUZZZ8DZVА168142, двигател № AHU158102.
– Су мата в размер на 2450 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Пежо“, модел „807“, peг. № Н4291ВР, рама
№ VF3EBRHTB13033635, двигател № 4005348.
– Сумата в размер на 4210 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Форд“,
модел „Фокус Си Макс 2.0 Д“, peг. № Н4374ВР, рама
№ WF0MXXGCDM3U05125, двигател № 4000408.
– Сумата в размер на 2545 лв., получена при
отчуждаването на товарен автомобил, марка
„Рено“, модел „Канго“, peг. № Н4418ВР, рама
№ VF1FC09HF30041431, двигател № D038979.
– Сумата в размер на 3250 лв., получена при
отчуждаването на товарен автомобил, марка
„Форд“, модел „Транзит 350“, peг. № Н4456ВР, рама
№ WF0AXXGBFAYA47994, двигател без номер.
– Су мата в размер на 4150 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Форд“, модел „Транзит“, peг. № Н4469ВР, рама
№ WF0HXXTTFH5A51136, двигател № 5А51136.
– Су мата в размер на 3150 лв., полу чена
при отчуж даването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, peг. № Н4648ВР,
р а м а № W B A D P 7 1 0 3 0 G S 6 5 7 7 7, д в и г а т е л
№ 306D130079431.
– Сумата в размер на 4000 лв., полу чена
при отчуж даването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, peг. № Н4663ВР,
р а м а № W B A EU 710 4 0F V 2 52 52 , д ви г ат е л
№ 204D481095587.
– Су мата в размер на 4650 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А 6“, peг. № Н4698ВР, рама
№ WAUZZZ4FX6N132563, двигател № ВРР032262.
– Сумата в размер на 4900 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
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„Мазда“, модел „РХ 8“, peг. № 915Н448, рама
№ JMZSE17N250120198, двигател без номер.
– Сумата в размер на 3290 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Си т роен“, модел „Ксара“, peг. № Н4786ВР,
р а м а № V F 7 X1 L F Y F 7219 4 0 9 5, д ви г ат е л
№ 10KJN72002731.
– Сумата в размер на 8450 лв., полу чена
при отчуж даването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 320 ЦДИ“, peг.
№ Н4825ВР, рама № WDD2193222А125685, двигател № 64292040542289.
– Сумата в размер на 4150 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № Н4984ВР, рама
№ WVWZZZ3BZYE 416397, двигател № AUG151733.
– Сумата в размер на 4980 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Волво“, модел „В 70“, peг. № Н5004ВР, рама
№ YV1SW793232327981, двигател № D5244T104044.
– Сумата в размер на 3650 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № Н5052ВР, рама
№ WVWZZZ3BZXE414823, двигател без номер.
– Сумата в размер на 3390 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № Н5083ВР,
р а м а № W V W Z Z Z 3B Z W E 2 2 2 0 2 9, д в и г а т е л
№ AFN400415.
– Сумата в размер на 4650 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „525 Д“, peг. № Н5200ВР, рама
№ WBANJ51090B438161, двигател № 256D228086152.
– Сумата в размер на 3250 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Рено“, модел „Лагуна“, peг. № Н5228ВР, рама
№ VF1KGRG0632000184, двигател без номер.
– Сумата в размер на 3360 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Ситроен“, модел „Ц 8“, peг. № Н5238ВР, рама
№ VF7EB4HWB13079522, двигател без номер.
– Сумата в размер на 11 250 лв., получена
при отчуж даването на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530 Д“, peг. № Н5276ВР,
ра м а № W BA NC 710 2 0B 82 32 58 , д ви г ат е л
№ 306D238375872.
– Сумата в размер на 3300 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № Н5449ВР, рама
№ WVWZZZ3AZTE101505, двигател № 1Z664958.
– Сумата в размер на 4980 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А 6“, peг. № Н5585ВР, рама
№ WAUZZZ4B94N087464, двигател № AWX417663.
– Су мата в размер на 3550 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Сеат“, модел „Алхамбра“, peг. № Н5611ВР, рама
№ VSSZZZ7MZ3V503728, двигател без номер.
– Сумата в размер на 4880 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „318 И“, peг. № Н5372ВР, рама
№ WBAAL31060JJ55395, двигател № 194Е101379062.
– Сумата в размер на 3440 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № Н5670ВР, рама
№ WVWZZZ3BZYP449686, двигател № 1Z511405.
– Сумата в размер на 5800 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Ленд
Ровер“, модел „Фриландер“, peг. № Н1093ВР, рама
№ SALLNAAE85А446250, двигател без номер.
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– Сумата в размер на 4870 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „Премаци“, peг. № Н5813ВР, рама
№ JMZCP19R201373605, двигател без номер.
– Сумата в размер на 4150 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, peг. № Н5848ВР, рама
№ WVWZZZ3BZ3E133033, двигател № AVF261988.
– Су мата в размер на 4950 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Ауди“, модел „А 4“, peг. № Н5935ВР, рама
№ WAUZZZ8DZXA054466, двигател № AFF010595.
– Сумата в размер на 4350 лв., получена при
отчуждаването на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Вито 220 ЦДИ“, peг. № Н5983ВР, рама
№ VSA63829413268890, двигател № 61198050078738.
– Сумата в размер на 4350 лв., получена при
отчуждаването на товарен автомобил, марка
„Ивеко“, модел „35 10“, peг. № Н6035ВР, рама
№ ZCFC3570002921261, двигател № 163431.
– Су мата в размер на 4350 лв., полу чена
при отчуждаването на лек автомобил, марка
„Сеат“, модел „Алтеа“, peг. № Н6068ВР, рама
№ VSSZZZ5PZ4R014407, двигател № BJB007461.
Делото е насрочено за 3.10.2022 г. от 10 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
3249

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Изпълнителният съвет на Синдикална
организация „Европейски синдикат Развитие“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 30.07.2022 г. от 11 ч. в София, п.к. 1202,
София – център, ул. Св. св. Кирил и Методий
№ 27, ет. 4, офис № 8, при следния дневен ред:
1. промяна на наименованието на синдикалната
организация; 2. промяна на седалището и адреса
на управление на синдикалната организация; 3.
освобождаване от членство в синдикалната организация; 4. промени в управителните тела на
синдикалната организация; 5. промени в устава
на синдикалната организация. При липса на
кворум събранието ще се проведе на 13.08.2022 г.
в 11 ч. на същото място, при същия дневен ред
и ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове. Членовете на Синдикална
организация „Европейски синдикат Развитие“
могат да се запознаят с писмените материали
по дневния ред на посочения адрес.
3252
1. – Управителният съвет на Клуб по лека
атлетика „Оборище“ – Панагюрище, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на клуба
свиква общо събрание на членовете на 4.08.2022 г.
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от 10 ч. в Панагюрище, ул. Кръстьо Гешанов
№ 9 – седалището и адреса на управление на
сдружението, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на управителния съвет; проект
на решение: общото събрание на членовете взе
решение да освободи като член на управителния
съвет на КЛА „Оборище“ – Панагюрище, Катя
Стойчева Кроснарова, ЕГН 5711073554, с постоянен адрес: Панагюрище, ул. Георги Бенковски
№ 24; 2. избиране на нов член на управителния
съвет; проект на решение: общото събрание на
членовете взе решение да избере за нов член на
управителния съвет на КЛА „Оборище“ – Панагюрище, Гергана Петьова Донова, ЕГН 9307243550, с
постоянен адрес: община Панагюрище, с. Левски,
ул. Партизанска № 5; 3. преизбиране на членове;
проект на решение: общото събрание на членовете
преизбира за нов 4-годишен мандат следните членове на управителния съвет: Кристин Кръстьов
Кроснаров, ЕГН 9109033561, с постоянен адрес:
Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 24; Тодор
Петров Цуцеков, ЕГН 4803013543, с постоянен
адрес: Панагюрище, ул. Делчо Уливеров № 12а;
4. изменение на устава на Клуб по лека атлетика
„Оборище“ – Панагюрище; проект на решение:
общото събрание взе решение да се измени чл. 20,
ал. 2 от устава на дружеството така: „Поканата
трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и
мястото на провеждане и по чия инициатива
се свиква. Поканата се обявява в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден от
Агенцията по вписванията, и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на клуба, най-малко един месец
преди насрочения ден.“; 5. разни. Членовете се
легитимират с лична карта. Представителите на
членовете се легитимират с писмено пълномощно
с нотариално заверен подпис и лична карта. Регистрацията на членовете и техните пълномощници
започва в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 21 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
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Звездомир Златков Хаджиев – ликвидатор на
Адвокатско дружество „Хаджиев и Златкова“,
с ЕИК по БУЛСТАТ 177300260, със седалище и
адрес на управление: Кюстендил, ул. Гороцветна
№ 35, в ликвидация съгласно Решение № 260001
от 19.04.2022 г., постановено по ф. д. № 1/2018 г.
по описа на Кюстендилския окръжен съд, кани
всички кредитори на адвокатското дружество да
предявят своите вземания в срок до 6 месеца от
обнародване на настоящата покана в „Държавен
вестник“ на следния адрес за кореспонденция:
С офи я 170 0, бул. С и меоновско шос е № 77,
вх. А, ап. 16.
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