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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по бюджет и финанси се
състои от 23 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група
на „ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група
на „БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Кирил Сашев Симеонов,
Пламен Иванов Данаилов,
Деляна Валериева Пешева,
Живка Михалева Железова,
Мика Михайлова Зайкова,
Любомир Антонов Каримански,
Кирил Миланов Ананиев,
Александър Койчев Иванов,
Димитър Борисов Главчев,
Ирена Методиева Димова,
Красимир Георгиев Вълчев,
Теменужка Петрова Петкова,
Румен Василев Гечев,
Георги Стоянов Кадиев,
Филчо Кръстев Филев,
Димитър Иванов Данчев,
Георги Йорданов Ганев,
Найден Маринов Зеленогорски,
Владислав Панчев Панев,
Петър Пандушев Чобанов,
Йордан Кирилов Цонев,
Байрам Юзкан Байрам,
Мария Василева Капон.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Любомир Антонов
Каримански.
Заместникпредседатели: Кирил Миланов Ананиев,
Румен Василев Гечев,
Георги Йорданов Ганев,
Петър Пандушев Чобанов.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5105

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по конституционни
и правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по конституционни и правни
въпроси се състои от 23 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на
„Има такъв народ“, 6 от Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група
на „БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Викторов Рашев,
Андрей Николаев Михайлов,
Галина Иванчева Димитрова,
Момчил Кунчев Иванов,
Ива Митева Йорданова-Рупчева,
Радостин Петев Василев,
Александър Богданов Николов,
Анна Василева Александрова,
Дани Стефанова Каназирева,
Екатерина Спасова Гечева-Захариева,
Николина Панайотова Ангелкова,
Стефан Неделчев Мирев,
Крум Костадинов Зарков,
Тодор Байчев Байчев,
Явор Руменов Божанков,
Филип Стефанов Попов,
Надежда Георгиева Йорданова,
Иван Йорданов Димитров,
Атанас Владиславов Славов,
Хамид Бари Хамид,
Цветан Иванов Енчев,
Гюнер Нихат Ахмед,
Меглена Хари Гунчева.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател:
Андрей Николаев
Михайлов.
Заместникпредседатели:
Анна Василева
Александрова,
Крум Костадинов Зарков,
Надежда Георгиева
Йорданова,
Хамид Бари Хамид.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по икономическа
политика, иновации и туризъм

за избиране на Комисия по енергетика и
климат

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по икономическа политика,
иновации и туризъм се състои от 23 народни
представители, от които 6 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от
Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 4 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“,
1 от Парламентарната група на Изправи се
БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Светослав Георгиев Георгиев,
Ивайло Красимиров Кожухаров,
Росен Кирилов Димов,
Петко Ангелов Кущирев,
Живка Михалева Железова,
Билян Боримиров Кършовски,
Александър Койчев Иванов,
Делян Александров Добрев,
Жечо Дончев Станков,
Красен Георгиев Кръстев,
Николина Панайотова Ангелкова,
Румен Димитров Христов,
Петър Георгиев Кънев,
Стоян Михайлов Мирчев,
Христо Танчев Проданов,
Румен Василев Гечев,
Петър Ясенов Маринов,
Мартин Димитров Димитров,
Димитър Георгиев Найденов,
Йордан Кирилов Цонев,
Адлен Шукри Шевкед,
Сезгин Юсеин Мехмед,
Живко Иванов Табаков.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Йордан Кирилов Цонев.
Заместникпредседатели: Росен Кирилов Димов,
Александър Койчев Иванов,
Петър Георгиев Кънев,
Петър Ясенов Маринов.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева

РЕШИ:
1. Комисията по енергетика и к лимат
се състои от 23 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Георги Захаринин Попов,
Георги Милчев Чепишев,
Иван Василев Хиновски,
Иво Георгиев Атанасов,
Лъчезар Иванов Бакърджиев,
Тихомир Гочев Тенев,
Георги Запрев Динев,
Делян Александров Добрев,
Жечо Дончев Станков,
Ирена Методиева Димова,
Теменужка Петрова Петкова,
Стефан Неделчев Мирев,
Атанас Петров Костадинов,
Георги Стоянов Кадиев,
Драгомир Велков Стойнев,
Минчо Христов Куминев,
Мартин Димитров Димитров,
Николай Емилов Христов,
Владислав Панчев Панев,
Рамадан Байрам Аталай,
Станислав Димитров Анастасов,
Байрам Юзкан Байрам,
Арман Агоп Бабикян.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Иван Василев Хиновски.
Заместникпредседатели: Делян Александров Добрев,
Атанас Петров Костадинов,
Мартин Димитров
Димитров,
Рамадан Байрам Аталай.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по регионална полити
ка, благоустройство и местно самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 5 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление
се състои от 23 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Благовестов Тодоров,
Венцислав Михайлов Асенов,
Десислава Цветанова Цонева,
Момчил Кунчев Иванов,
Силвия Маринова Николова,
Георги Станчев Георгиев,
Александър Руменов Ненков,
Деница Пламенова Николова,
Иван Борисов Тотев,
Николай Нанков Нанков,
Петя Цветанова Аврамова,
Росица Любенова Кирова,
Борислав Гуцанов Гуцанов,
Манол Трифонов Генов,
Петя Димчева Михалевска,
Филчо Кръстев Филев,
Бонка Сергеева Василева,
Стела Димитрова Николова,
Найден Маринов Зеленогорски,
Халил Реджепов Летифов,
Танер Мехмед Али,
Рамадан Байрам Аталай,
Димитър Андреев Делчев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Халил Реджепов Летифов.
Заместникпредседатели: Георги Станчев Георгиев,
Петя Цветанова Аврамова,
Борислав Гуцанов Гуцанов,
Бонка Сергеева Василева.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5109
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РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по външна политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по външна политика се състои от 17 народни представители, от които
5 от Парламентарната група на „Има такъв
народ“, 4 от Парламентарната група на „ГЕРБСДС“, 3 от Парламентарната група на „БСП
за България“, 2 от Парламентарната група на
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 2 от Парламентарната група на „Движение за права
и свободи“, 1 от Парламентарната група на
„Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Пламен Николаев Николов,
Александър Атанасов Александров,
Павела Василева Митова,
Димитър Стоянов Гърдев,
Антоанета Андонова Стефанова,
Даниел Павлов Митов,
Димитър Борисов Главчев,
Екатерина Спасова Гечева-Захариева,
Христо Георгиев Гаджев,
Иво Ангелов Христов,
Георги Георгиев Михайлов,
Кристиан Иванов Вигенин,
Стефан Любомиров Тафров,
Стоян Александров Михалев,
Имрен Исметова Мехмедова,
Ихсан Халил Хаккъ,
Румен Маринов Йончев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Димитър Стоянов Гърдев.
Заместникпредседатели: Екатерина Спасова ГечеваЗахариева,
Стефан Любомиров Тафров,
Имрен Исметова Мехмедова.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5110

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по въпросите на
Европейския съюз
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 7 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

С Т Р.
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РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на Европейския
съюз се състои от 17 народни представители,
от които 5 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 4 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 3 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 2 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Димитър Стоянов Гърдев,
Галина Иванчева Димитрова,
Пламен Николаев Абровски,
Петко Ангелов Кущирев,
Христо Михайлов Дочев,
Александър Богданов Николов,
Деница Пламенова Николова,
Томислав Пейков Дончев,
Младен Николов Шишков,
Драгомир Велков Стойнев,
Кристиан Иванов Вигенин,
Иван Валентинов Иванов,
Катя Максимова Панева,
Стефан Любомиров Тафров,
Станислав Димитров Анастасов,
Бюрхан Илиязов Абазов,
Данаил Валериев Георгиев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Томислав Пейков Дончев.
Заместникпредседатели: Христо Михайлов Дочев,
Драгомир Велков Стойнев,
Катя Максимова Панева.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5111

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 8 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по отбрана се състои от 17
народни представители, от които 5 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 4 от
Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 3 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
2 от Парламентарната група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 2 от Парламентарната
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група на „Движение за права и свободи“,
1 от Парламентарната група на „Изправи се
БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Атанасов Александров,
Александър Стайков Марков,
Билян Боримиров Кършовски,
Александър Велиславов Тодоров,
Андрей Николаев Михайлов,
Христо Георгиев Гаджев,
Мартин Петров Андонов,
Младен Найденов Маринов,
Димитър Ангелов Иванов,
Атанас Зафиров Зафиров,
Борислав Гуцанов Гуцанов,
Петър Георгиев Кънев,
Велизар Матеев Шаламанов,
Калоян Милков Янков,
Джейхан Хасанов Ибрямов,
Елхан Мехмедов Кълков,
Данаил Валериев Георгиев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Атанас Зафиров Зафиров.
Заместникпредседатели: Христо Георгиев Гаджев,
Велизар Матеев Шаламанов,
Джейхан Хасанов Ибрямов.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5112

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по вътрешна сигур
ност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 9 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред се състои от 23 народни представители, от които 6 от Парламентарната
група на „Има такъв народ“, 6 от Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на „БСП за България“, 3
от Парламентарната група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“,
1 от Парламентарната група на „Изправи се
БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Николай Стефанов Радулов,
Радослав Николов Бойчев,
Светлин Костов Стоянов,
Георги Захаринин Попов,
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Васил Йорданов Георгиев,
Виктория Димитрова Василева,
Димитър Ангелов Иванов,
Маноил Минчев Манев,
Младен Найденов Маринов,
Христо Богомилов Терзийски,
Чавдар Борисов Божурски,
Димитър Йорданов Янев,
Иван Валентинов Иванов,
Бойко Любомиров Клечков,
Тодор Байчев Байчев,
Димитър Петров Сяров,
Николай Емилов Христов,
Калоян Милков Янков,
Мустафа Сали Карадайъ,
Ахмед Реджебов Ахмедов,
Гюнер Нихат Ахмед,
Николай Димитров Хаджигенов.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Николай Стефанов Радулов.
Заместникпредседатели: Христо Богомилов
Терзийски,
Иван Валентинов Иванов,
Димитър Петров Сяров,
Ахмед Реджебов Ахмедов .
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5113

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за контрол над
службите за сигурност, прилагането и из
ползването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 10, чл. 18, ал. 2 и 3 и
чл. 21, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения се състои от 12 народни представители – по двама от парламентарните групи
на: „Има такъв народ“, „ГЕРБ-СДС“, „БСП за
България“, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
„Движение за права и свободи“ и „Изправи
се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Николай Стефанов Радулов,
Светлин Костов Стоянов,
Христо Богомилов Терзийски,
Десислава Вълчева Атанасова,
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Атанас Зафиров Зафиров,
Филип Стефанов Попов,
Иван Йорданов Димитров,
Атанас Петров Атанасов,
Мустафа Сали Карадайъ,
Елхан Мехмедов Кълков,
Татяна Дончева Тотева,
Николай Димитров Хаджигенов.
3. Комисията се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия
според числеността на парламентарните групи
последователно от членовете на комисията:
Светлин Костов Стоянов, Христо Богомилов
Терзийски, Филип Стефанов Попов, Иван Йорданов Димитров и Елхан Мехмедов Кълков.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5114

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по земеделието,
храните и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 11 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по земеделието, храните и
горите се състои от 23 народни представители,
от които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Дилян Господинов Господинов,
Васил Йорданов Георгиев,
Златомира Димитрова КарагеоргиеваМострова,
Мария Цветанова Петрова,
Танер Кадир Тюркоглу,
Пламен Николаев Абровски,
Георги Тенев Станков,
Гюнай Хюсмен Хюсмен,
Десислава Жекова Танева,
Димитър Иванов Гечев,
Илтер Бейзатов Садъков,
Румен Димитров Христов,
Владимир Маринов Маринов,
Веска Маринова Ненчева,
Стефан Иванов Бурджев,
Минчо Христов Куминев,
Албена Симеонова Върбанова,
Димитър Петров Сяров,
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Зорница Велинова Стратиева,
Бюрхан Илиязов Абазов,
Имрен Исметова Мехмедова,
Димитър Иванов Аврамов,
Румен Маринов Йончев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Пламен Николаев Абровски.
Заместникпредседатели: Десислава Жекова Танева,
Стефан Иванов Бурджев,
Бюрхан Илиязов Абазов.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева

Тунджай Рамадан Йозтюрк,
Галина Иванова Таваличка-Георгиева.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Георги Янчев Гьоков.
Заместникпредседатели: Паунита Михайлова Петрова,
Деница Евгениева Сачева,
Елисавета Димитрова
Белобрадова,
Хасан Ахмед Адемов.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по образованието
и науката

5116

5115

за избиране на Комисия по труда, социалната
и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 12 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комиси я та по т ру да, соц иа лната и
демографската политика се състои от 23 народни представители, от които 6 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 6 от
Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 4 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
3 от Парламентарната група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“,
1 от Парламентарната група на „Изправи се
БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Стайков Марков,
Венцислав Михайлов Асенов,
Мика Михайлова Зайкова,
Паунита Михайлова Петрова,
Алпер Азизов Мурадов,
Десислава Цветанова Цонева,
Валери Пламенов Лачовски,
Галя Стоянова Желязкова,
Деница Евгениева Сачева,
Илиана Петкова Жекова,
Красен Георгиев Кръстев,
Лидия Велик Маринова,
Бойко Любомиров Клечков,
Благовест Кирилов Кирилов,
Владимир Маринов Маринов,
Георги Янчев Гьоков,
Елисавета Димитрова Белобрадова,
Цецка Георгиева Бачкова,
Георги Йорданов Ганев,
Хасан Ахмед Адемов,
Севим Исмаил Али,

РЕШЕНИЕ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 13 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по образованието и науката
се състои от 23 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Пламен Николаев Николов,
Светослав Георгиев Георгиев,
Андрей Иванов Чорбанов,
Силви Кирилов Петров,
Иван Руменов Клисурски,
Катерина Георгиева Ряхова,
Деница Евгениева Сачева,
Костадин Георгиев Ангелов,
Красимир Георгиев Вълчев,
Петър Николаев Николов,
Петя Цветанова Аврамова,
Тодор Стаматов Тодоров,
Ирена Тодорова Анастасова,
Веска Маринова Ненчева,
Петя Николаева Цанкова,
Иво Ангелов Христов,
Ивайло Пеев Старибратов,
Таня Койчева Андреева,
Свилен Цонев Андреев,
Мукаддес Юсуф Налбант,
Ешереф Кязим Ешереф,
Ерджан Себайтин Ебатин,
Светослав Бончев Колев.
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3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Ирена Тодорова Анастасова.
Заместникпредседатели: Пламен Николаев Николов,
Красимир Георгиев Вълчев,
Ивайло Пеев Старибратов.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева

Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева

РЕШЕНИЕ

РЕШИ:
1. Комисията по здравеопазването се състои от 23 народни представители, от които
6 от Парламентарната група на „Има такъв
народ“, 6 от Парламентарната група на „ГЕРБСДС“, 4 от Парламентарната група на „БСП
за България“, 3 от Парламентарната група на
„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 3 от Парламентарната група на „Движение за права
и свободи“, 1 от Парламентарната група на
„Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Алпер Азизов Мурадов,
Христо Михайлов Дочев,
Ивайло Христов Христов,
Андрей Иванов Чорбанов,
Силви Кирилов Петров,
Христо Валериев Гушков,
Валери Пламенов Лачовски,
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова,
Красен Кирилов Кралев,
Костадин Георгиев Ангелов,
Лидия Велик Маринова,
Лъчезар Богомилов Иванов,
Георги Георгиев Михайлов,
Георги Янчев Гьоков,
Петя Николаева Цанкова,
Румен Стефанов Павлов,
Александър Димитров Симидчиев,
Катя Максимова Панева,
Таня Койчева Андреева,
Джевдет Ибрям Чакъров,
Хасан Ахмед Адемов,
Тунджай Рамадан Йозтюрк,
Галина Иванова Таваличка-Георгиева.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Силви Кирилов Петров.
Заместникпредседатели: Костадин Георгиев Ангелов,
Георги Георгиев Михайлов,
Александър Димитров
Симидчиев,
Джевдет Ибрям Чакъров.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева

5117

за избиране на Комисия по въпросите на
децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 14 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта се състои от 17 народни
представители, от които 5 от Парламентарната група на „Има такъв народ“, 4 от
Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 3 от
Парламентарната група на „БСП за България“,
2 от Парламентарната група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“,
1 от Парламентарната група на „Изправи се
БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Велиславов Тодоров,
Антоанета Андонова Стефанова,
Петя Божидарова Димитрова,
Радостин Петев Василев,
Християна Анастасова Тодорова,
Валентин Мирчов Милушев,
Георги Запрев Динев,
Красен Кирилов Кралев,
Стефан Апостолов Апостолов,
Иван Ивайлов Ченчев,
Румен Стефанов Павлов,
Крум Георгиев Дончев,
Бонка Сергеева Василева,
Ивайло Пеев Старибратов,
Севим Исмаил Али,
Сезгин Юсеин Мехмед,
Юлиян Милчев Ненчев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Иван Ивайлов Ченчев.
Заместникпредседатели: Антоанета Андонова
Стефанова,
Красен Кирилов Кралев,
Севим Исмаил Али.

5118

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 15 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

5119

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по околната среда
и водите

за избиране на Комисия по транспорт и
съобщения

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 16 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 17 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

РЕШИ:
1. Комисията по околната среда и водите
се състои от 23 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Благовестов Тодоров,
Георги Станчев Георгиев,
Георги Милчев Чепишев,
Иво Георгиев Атанасов,
Петър Христов Димитров,
Иван Василев Хиновски,
Дани Стефанова Каназирева,
Десислава Жекова Танева,
Евгения Бисерова Алексиева,
Младен Николов Шишков,
Николай Нанков Нанков,
Тодор Стаматов Тодоров,
Атанас Петров Костадинов,
Манол Трифонов Генов,
Петя Димчева Михалевска,
Явор Руменов Божанков,
Борислав Димитров Сандов,
Зорница Велинова Стратиева,
Ивелин Стоянов Стоянов,
Джевдет Ибрям Чакъров,
Ерджан Себайтин Ебатин,
Цветан Иванов Енчев,
Димитър Андреев Делчев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Борислав Димитров Сандов.
Заместникпредседатели: Александър Благовестов
Тодоров,
Младен Николов Шишков,
Манол Трифонов Генов,
Ерджан Себайтин Ебатин.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева

РЕШИ:
1. Комисията по транспорт и съобщения
се състои от 23 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Васил Димитров Апостолов,
Иван Стойнов Кючуков,
Златомира Димитрова КарагеоргиеваМострова,
Петър Христов Димитров,
Пламен Иванов Данаилов,
Анита Петрова Коцелова,
Росен Димитров Желязков,
Валентин Мирчов Милушев,
Мартин Петров Андонов,
Павел Алексеев Христов,
Пенчо Малинов Малинов,
Стефан Апостолов Апостолов,
Георги Страхилов Свиленски,
Крум Георгиев Дончев,
Стефан Иванов Бурджев,
Албена Симеонова Върбанова,
Ивелин Стоянов Стоянов,
Стела Димитрова Николова,
Ихсан Халил Хаккъ,
Адлен Шукри Шевкед,
Павлин Павлов Кръстев,
Светослав Бончев Колев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Росен Димитров Желязков.
Заместникпредседатели: Златомира Димитрова
Карагеоргиева-Мострова,
Георги Страхилов Свиленски,
Ихсан Халил Хаккъ.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

5120

Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5121

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по дигитализация,
електронно управление и информационни
технологии
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 18 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии
се състои от 17 народни представители, от
които 5 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 4 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 3 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 2 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Ивайло Красимиров Кожухаров,
Иван Стойнов Кючуков,
Кирил Сашев Симеонов,
Мария Цветанова Петрова,
Любомир Антонов Каримански,
Пенчо Малинов Малинов,
Димитър Йорданов Янев,
Павел Алексеев Христов,
Иван Борисов Тотев,
Димитър Иванов Данчев,
Благовест Кирилов Кирилов,
Ивайло Николаев Мирчев,
Петър Ясенов Маринов,
Павлин Павлов Кръстев,
Петър Пандушев Чобанов,
Юлиян Милчев Ненчев.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Ивайло Николаев Мирчев.
Заместникпредседатели: Кирил Сашев Симеонов,
Иван Борисов Тотев,
Димитър Иванов Данчев,
Павлин Павлов Кръстев.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5122

ВЕСТНИК
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РЕШИ:
1. Комисията по култ у рата и медиите
се състои от 23 народни представители, от
които 6 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 6 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 4 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 3 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
3 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Ивайло Ванев Вълчев,
Станислав Светозаров Балабанов,
Филип Маринов Станев,
Ива Митева Йорданова-Рупчева,
Тошко Йорданов Хаджитодоров,
Дилян Господинов Господинов,
Любен Любенов Дилов,
Димитър Стойков Николов,
Петър Николаев Николов,
Славена Димитрова Точева,
Тома Любомиров Биков,
Юлиян Белчев Станев,
Александър Тихомиров Симов,
Стоян Михайлов Мирчев,
Иван Ивайлов Ченчев,
Стоян Александров Михалев,
Александра Красимирова Стеркова,
Манол Костадинов Пейков,
Мукаддес Юсуф Налбант,
Хайри Реджебов Садъков,
Хамид Бари Хамид,
Мария Василева Капон.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Тома Любомиров Биков.
Заместникпредседатели: Филип Маринов Станев,
Александър Тихомиров
Симов,
Стоян Александров Михалев.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5123

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по културата и
медиите

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за прякото участие
на гражданите и взаимодействието с граж
данското общество

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 19 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 20 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

РЕШИ:
1. Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество се състои от 17 народни представители,
от които 5 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 4 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 3 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 2 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,
2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Тошко Йорданов Хаджитодоров,
Ивайло Ванев Вълчев,
Станислав Светозаров Балабанов,
Филип Маринов Станев,
Тихомир Гочев Тенев,
Анна Василева Александрова,
Даниела Анастасова Дариткова-Проданова,
Илиана Петкова Жекова,
Славена Димитрова Точева,
Ирена Тодорова Анастасова,
Крум Костадинов Зарков,
Цецка Георгиева Бачкова,
Елисавета Димитрова Белобрадова,
Димитър Иванов Аврамов,
Ешереф Кязим Ешереф,
Живко Иванов Табаков.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Цецка Георгиева Бачкова.
Заместникпредседатели: Тошко Йорданов
Хаджитодоров,
Даниела Анастасова
Дариткова-Проданова.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5124

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по правата на човека,
вероизповеданията и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 21 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите
се състои от 17 народни представители, от
които 5 от Парламентарната група на „Има
такъв народ“, 4 от Парламентарната група на
„ГЕРБ-СДС“, 3 от Парламентарната група на
„БСП за България“, 2 от Парламентарната
група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“,

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

2 от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“, 1 от Парламентарната
група на „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Александър Викторов Рашев,
Васил Димитров Апостолов,
Паунита Михайлова Петрова,
Петя Божидарова Димитрова,
Християна Анастасова Тодорова,
Радомир Петров Чолаков,
Евгения Бисерова Алексиева,
Димитър Стойков Николов,
Гюнай Хюсмен Хюсмен,
Христо Танчев Проданов,
Георги Страхилов Свиленски,
Атанас Владиславов Славов,
Александра Красимирова Стеркова,
Хайри Реджебов Садъков,
Джейхан Хасанов Ибрямов,
Меглена Хари Гунчева.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Радомир Петров Чолаков.
Заместникпредседатели: Александър Викторов Рашев,
Христо Танчев Проданов,
Хайри Реджебов Садъков.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5125

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по политиките за
българите извън страната
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 22 и чл. 18, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по политиките за българите
извън страната се състои от 17 народни представители, от които 5 от Парламентарната
група на „Има такъв народ“, 4 от Парламентарната група на „ГЕРБ-СДС“, 3 от Парламентарната група на „БСП за България“,
2 от Парламентарната група на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, 2 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“,
1 от Парламентарната група на „Изправи се
БГ! Ние идваме!“.
2. Избира за членове на комисията:
Ивайло Христов Христов,
Павела Василева Митова,
Христо Валериев Гушков,
Владимир Стоянов Русев,
Катерина Георгиева Ряхова,
Даниел Павлов Митов,

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

Маноил Минчев Манев,
Юлиян Белчев Станев,
Галя Стоянова Желязкова,
Александър Тихомиров Симов,
Антоанета Димитрова Цонева,
Манол Костадинов Пейков,
Ахмед Реджебов Ахмедов,
Танер Мехмед Али,
Мая Божидарова Манолова-Найденова.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Антоанета Димитрова
Цонева.
Заместникпредседатели: Павела Василева Митова,
Даниел Павлов Митов.
Решението е прието от 46-ото Народно
събрание на 18 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5126

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 217
На основание чл. 99, ал. 2 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Възлагам на кандидата за министър-председател Даниел Павлов Митов да състави
правителство.
Издаден в София на 20 август 2021 г.
Прези ден т на Реп убликата:
Р у мен Ра дев
5097

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 19 АВГУСТ 2021 Г.

за приемане на Списък на професионални
направления и защитени специалности по
чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето об
разование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Списък на професионалните
направления и защитените специалности по
чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1.
Чл. 2. Студентите, приети от у чебната
2021/2022 година в рамките на броя по чл. 9,
ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

образование по спец иа лност и о т п рофесионалните направления и по защитените
специалности, включени в приложението по
чл. 1, са освободени от заплащане на такси
за обучение за целия курс на обучението си.
Чл. 3. Средствата за компенсиране на
разходите за освобождаване от такси по реда
на чл. 2 се изчисляват въз основа на средния
размер на таксата за обучение за предходните
4 учебни години по приоритетните професионални направления и защитените специалности от списъка по чл. 1, умножен по броя
на приетите за обучение студенти в редовна и
задочна форма съгласно данните, предоставени
от висшите училища в регистъра по чл. 10,
ал. 2, т. 3, буква „в“ от Закона за висшето
образование, индексирана с процента на увеличение на средствата за издръжка на обучение,
определени съгласно чл. 91, ал. 2, т. 1 – 3 от
Закона за висшето образование за съответната
бюджетна година спрямо предходната.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За компенсиране на разходите за освобождаване от такси за обучение на студентите
по чл. 2, приети за учебната 2021/2022 година,
на държавните висши училища се предоставят
средства за първия семестър от обучението
на студентите за сметка на предвидените
разходи за 2021 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно
приложение № 2.
§ 2. Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени
по и между бюджета на Министерството на
образованието и науката и самостоятелните
бюджети на държавните висши училища за
2021 г. по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 3. Постановлението се прилага от учебната 2021/2022 година.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето
образование.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение № 1
към чл. 1
Списък на професионалните направления и
защитените специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8
от Закона за висшето образование
І. Професионални направления
№
Код на
по професионалното
ред
направление
1.

1.3.

2.

2.4.

Професионално
направление
Педагогика на обучението по…
Религия и теология

С Т Р.
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№
Код на
Професионално
по професионалното
направление
ред
направление
3.
4.5.
Математика
4.

4.1.

Физически науки

5.

4.2.

Химически науки

6.

5.10.

Химични технологии

7.

5.4.

Енергетика

8.

5.6.

Материали и матери
алознание

ВЕСТНИК

№
Специалност
Професионално
по
направление
ред
17. Металургия – на ОКС 5.9. Металургия
„бакалавър“
18. Технология на дървеси- 6.5. Горско стопанната и мебелите
ство
– на ОКС „бакалавър“
– на ОКС „магистър“
след придобита ОКС
„бакалавър“

Приложение № 2
към § 1

ІІ. Защитени специалности
№
Специалност
Професионално
по
направление
ред
1.
А рмен ис т и к а и к а в- 2.1. Филология
казология

БРОЙ 70

№
по
ред

Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

1.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

332 602

2.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

259 119

2.

Афри к а н ис т и к а – н а 2.1. Филология
ОКС „бакалавър“

3.

Индология

2.1. Филология

4.

Иранистика

2.1. Филология

3.

Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ – Бургас

73 578

5.

Класическа филология – 2.1. Филология
на ОКС „бакалавър“

4.

6.

Новогръцка филология 2.1. Филология

Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“

109 735

7.

Румънска филология

2.1. Филология

5.

8.

Унгарска филология

2.1. Филология

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

111 911

9.

Хебраистика

3.1. Социология, антропология и науки
за културата

6.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

89 586

7.

Русенски университет „Ангел
Кънчев“

93 264

8.

Тракийски университет – Стара
Загора

25 698

9.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

4 290

Академия за музикално, танцово
10. и изобразително изкуство „Проф.
Асен Диамандиев“ – Пловдив

14 973

11.

Национална спортна академия
„Васил Левски“ – София

32 604

12.

Технически университет – София

144 581

Топло- и ядрена енер- 5.4. Енергетика
гетика – на ОКС „бакалавър“

13.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

174 195

Ядрена енергетика – на 5.4. Енергетика
ОКС „магистър“ след
придобита ОКС „бакалавър“

14. Технически университет – Варна

54 902

15.

Ун и верси т е т по х ра н и т ел н и
технологии – Пловдив

29 028

16.

Технически университет – Габ
рово

21 366

17.

Университет по архитектура,
строителство и геодезия – София

6 329

18.

Лесотехнически университет –
София

9 949

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Ядрена техника и ядре- 4.1. Физически нана енергетика – на ОКС уки
„бакалавър“
Машини и апарати за 5.1. Машинно инхранително-вкусовата и женерство
биотехнологичната промишленост – на ОКС
„бакалавър“
Машини и апарати за 5.1. Машинно инх ра н и т е л но -вк ус ов а- женерство
та промишленост –
на ОКС „магистър“ след
придобита ОКС „бакалавър“

Корабостроене и мор- 5.5. Транспорт, коска техника
рабоплаване и авиа
– на ОКС „бакалавър“ ция
– на ОКС „магистър“
след придобита ОКС „бакалавър“
Хидростроителство

5.7. Архитектура,
строителство и геодезия

ОБЩО:
5088
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по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2021 г.
(2) Със сумата 31 185 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2021 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 2021 г.

за одобряване на допълнителни разходи/транс
фери за 2021 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2021 г., приета с Пос
тановление № 138 на Министерския съвет
от 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 101 925 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските и
частните училища и на ученици от държавните
спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, разпределени,
както следва:
1. допълнителни трансфери в размер 82 890 лв.
по бюджетите на общините, разпределени
съгласно приложение № 1;
2. допълнителни разходи в размер 19 035 лв.
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта съгласно приложение № 2.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и чл. 2 от Пос
тановление № 138 на Министерския съвет от
2021 г. за приемане на Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1, т. 1

№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Община

Банско
Разлог
Сандански
Бургас
Варна
Велико Търново
Враца
Добрич
Ардино
Дупница
Кюстендил
Ловеч
Пазарджик
Панагюрище
Перник
Пловдив
Разград

Област

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Bарна
Bелико Tърново
Bраца
Добрич
Kърджали
Kюстендил
Kюстендил
Ловеч
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Пловдив
Pазград

Второ тримесечие 2021 г.
Брой
Сума
стипендии
(в лв.)
1
1 080
1
1 215
1
1 350
2
1 890
4
2 700
1
540
1
1 350
4
3 105
1
1 080
1
1 215
3
1 215
2
2 430
4
3 915
2
1 890
1
1 215
5
4 050
1
1 215

С Т Р.
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№
по
ред

Община

ВЕСТНИК

Област

18.

Сливен

Cливен

БРОЙ 70
Второ тримесечие 2021 г.
Брой
Сума
стипендии
(в лв.)
3
2 970

19.

Столична община

София-град

35

30 915

20.

Божурище

Софийска област

1

810

21.

Самоков

Софийска област

2

2 700

22.

Стара Загора

Cтара Загора

5

5 670

23.

Свиленград

Xасково

1

810

24.

Харманли

Xасково

4

3 240

25.

Хасково

Xасково

2

1 890

26.

Шумен

Шумен

Общо:

2

2 430

90

82 890

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 1, т. 2
№
по
ред

СПОРТНО
УЧИЛИЩЕ

1.

„Ген. Вл. Стойчев“ –
гр. София
„Георги Бенковски“ –
гр. Варна
„Васил Левски“ –
гр. Пловдив
„М-р Ат. Узунов“ –
гр. Русе
„Юрий Гагарин“ –
гр. Бургас
„Георги Бенковски“ –
гр. Плевен
Общо:

2.
3.
4.
5.
6.

БРОЙ
СТИПЕНДИИ

Фин. средства
(лв.) за отпуснати
стипендии през
2-рото тримесечие на 2021 г.

Фин. средства за
изплащане на
стипендиите
до м. декември
2021 г. (лв.)

Фин. средства
за доизплащане
на стипендиите
през 2022 г. (лв.)

8

12 420

7 020

5 400

1

1 620

810

810

3

4 860

2 970

1 890

3

4 185

2 295

1 890

4

6 480

4 725

1 755

1
20

1 620
31 185

1 215
19 035

405
12 150

5089

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 19 АВГУСТ 2021 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по облас
т и на поли тик и/бюд же т н и п рог ра м и по
бюджета на Министерството на културата
за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2021 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 60 016 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в

чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетна програма „Национален фонд „Култура“, с 60 016 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2021 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в ,,Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5090
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 19 АВГУСТ 2021 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2022 г. размер на лини ята на бедност за
страната 413 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 1, ал. 3 и чл. 2, ал. 3 от Методиката за
определяне на линията на бедност за страната,
приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2019 г.;
изм. и доп., бр. 83 от 2020 г. и бр. 68 от 2021 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2022 г.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5091

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 20 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България, приет с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2010 г.,
бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от
2012 г., бр. 48 от 2013 г., бр. 37 и 77 от 2014 г.,
бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 8 и 74
от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 21 и 51 от
2019 г., бр. 37, 67 и 101 от 2020 г. и бр. 13 и
21 от 2021 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 2 думите „чл. 50, ал. 1, т. 9“
се заменят с „чл. 60а, ал. 2, т. 5“.
2. В чл. 69:
а) в ал. 1 думите „видът въоръжена сила,
Съвместното командване на силите, Съвместното командване на специалните операции или
съответната структура от която“ се заменят
с „Министерство на отбраната, структури
по чл. 60д, ал. 1 или по чл. 78 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, от които“;
б) в ал. 4 думите „структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите, видовете

ВЕСТНИК
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въоръжени сили и Съвместното командване
на специалните операции“ се заменят със
„структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“.
3. В чл. 71а, ал. 5 думите „Съвместното
командване на силите, видът въоръжена сила,
Съвместното командване на специалните
операции или структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната“ се заменят със
„структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“.
4. В чл. 71д, ал. 4 думите „Съвместното
командване на силите, вид въоръжена сила,
Съвместното командване на специалните
операции или структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната“ се заменят със
„структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“.
5. В чл. 71у, ал. 6 думите „Съвместното
командване на силите, вид въоръжена сила,
Съвместното командване на специалните
операции или структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната“ се заменят със
„структурите по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България“.
6. В чл. 105:
а) в ал. 1 думите „Наредбата за медицинската експертиза на работоспособност та,
приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 89 и 96 от 2005 г. и
бр. 23 от 2007 г.)“ се заменят с „наредбата
на Министерския съвет по чл. 101, ал. 7 от
Закона за здравето“;
б) в ал. 2 думите „за медицинска експертиза
на работоспособността“ се заменят с „по ал. 1“.
7. В чл. 158, ал. 3 думите „командващия
на С ъвмес т но т о кома н д ва не на си л и т е,
командирите на видовете въоръжени сили,
командира на Съвместното командване на
специалните операции и ръководителите на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната“ се заменят с „командирите и
ръководителите, съответно на структури по
чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, с изключение на ръководителите
на Служба „Военна полиция“ и на Служба
„Военно разузнаване“.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 145
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 54 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2013 г.,
бр. 60 от 2017 г. и бр. 21 от 2021 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „Командващият
на Съвместното командване на силите и

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

командирите на видовете въоръжени сили и
на Съвместното командване на специалните
операции“ се заменят с „Командирите на
структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 1 думите „командващия на Съвместното командване на силите или до съответния командир на вид въоръжена сила, или
до командира на Съвместното командване
на специалните операции“ се заменят с „командирите на структурите по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“;
б) в ал. 2 думите „Командващият на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили и командирът
на Съвместното командване на специалните
операции“ се заменят с „Командирите на
структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
3. В чл. 13, ал. 13:
а) в т. 1 думите „чл. 30, т. 2“ се заменят с
„чл. 30, т. 3“;
б) в т. 2 думите „чл. 30, т. 10“ се заменят
с „чл. 30, т. 12“.
4. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Прекратяване на договора за служба в доброволния резерв на основание чл. 30,
т. 2 от Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (с изтичане на
уговорения срок) се извършва при спазване
на следната процедура:
1. по реда на чл. 12 се взема решение за
прекратяване на договора за служба в доброволния резерв;
2. министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице издава
заповед, с която договорът се прекратява и
резервистът се освобождава от длъжност и
служба в доброволния резерв от датата на
изтичането на уговорения срок;
3. екземпляр от заповедта по т. 2 се изпраща до Централното военно окръжие и до
работодателя;
4. към момента на изтичане срока на договора резервистът следва да е сдал водещото
му се имущество.“
5. В чл. 15, в основния текст думите „чл. 30,
т. 2“ се заменят с „чл. 30, т. 3“.
6. В чл. 17, ал. 1 думите „чл. 30, т. 3“ се
заменят с „чл. 30, т. 4“.
7. В чл. 18, в основния текст думите „чл. 30,
т. 4“ се заменят с „чл. 30, т. 5“.
8. В чл. 19, ал. 1 думите „чл. 30, т. 5“ се
заменят с „чл. 30, т. 6“.
9. В чл. 19а, в основния текст думите „т. 5а“
се заменят с „т. 7“.
10. Навсякъде в чл. 20 думите „т. 6, 7 и 8“
се заменят с „т. 8, 9 и 10“.
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11. В чл. 21, ал. 1 думите „чл. 30, т. 9“ се
заменят с „чл. 30, т. 11“.
12. В чл. 22, ал. 1 думите „чл. 30, т. 10“ се
заменят с „чл. 30, т. 12“.
13. В чл. 36, ал. 3 думите „Командващият на Съвместното командване на силите,
командирите на видовете въоръжени сили
и командирът на Съвместното командване
на специалните операции“ се заменят с „Командирите на структурите по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.
14. В чл. 40:
а) в ал. 1 накрая думите „командващия на
Съвместното командване на силите, командирите на видовете въоръжени сили, командира
на Съвместното командване на специалните
операции или утвърдени от ръководителите на
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната“ се заменят с „командирите
и ръководителите, съответно на структурите
по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, с изключение на Служба „Военно
разузнаване“ и Служба „Военна полиция“;
б) в ал. 3 думите „командващия на Съвместното командване на силите, командирите
на видовете въоръжени сили, командира на
Съвместното командване на специалните
операции или на ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната“ се заменят с „командирите и
ръководителите, съответно на структурите
по чл. 60д, ал. 1 и по чл. 78 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
§ 3. В Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“, приет
с Постановление № 316 на Министерския съвет
от 2020 г. (ДВ, бр. 101 от 2020 г.), в чл. 42, т. 2
думите „Съвместното командване на силите,
командванията на видовете въоръжени сили
и Съвместното командване на специалните
операции“ и запетаята пред тях се заменят с
„и структурите по чл. 60д, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България“.
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона
за военната полиция, приет с Постановление
№ 111 на Министерския съвет от 2017 г. (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2017 г.; изм., бр. 13 от 2021 г.),
в чл. 31, ал. 3, изречение първо думите „пос
тоянни я секретар на Министерството на
отбраната или началника на отбраната, командващия на Съвместното командване на
силите, командирите на видове въоръжени
сили“ се заменят с „постоянния секретар на
отбраната или началника на отбраната, командирите на структурите по чл. 60д, ал. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България“.

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

§ 5. Наредбата за условията и реда за
осъществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните вещества
и пиротехническите изделия и контрола над
тях във и от въоръжените сили на Република България, приета с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 96 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 13 и 63 от
2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 49 от 2013 г., бр. 60
от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 46 от 2017 г. и
бр. 25 от 2020 г.), в чл. 82н, ал. 1 думите „Съвместното командване на силите“ се заменят
с „Командването за логистична поддръжка“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2021 г., с изключение на § 1, т. 6
и § 2, т. 3 – 12, които влизат в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5127

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 17 от 2004 г. за условията и реда
за включване на лица, нуждаещи се от при
саждане на органи, в служебния регистър
на Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ и за подбор на конкретен реципиент
на орган, тъкан или клетки (обн., ДВ, бр. 56
от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2007 г. и бр. 41 от
2019 г.)
§ 1. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) В лечебните заведени я по
чл. 4, ал. 1 със заповед на съответния ръководител се създават лекарски комисии,
които извършват оценка на здравословното
състояние на пациентите и вземат решение
относно необходимостта от извършване на
органна трансплантация.
(2) Ръководителите на лечебните заведения
по чл. 4, ал. 1 представят на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ заповедите за сформираните
комисии в срок до 7 дни от тяхното издаване
и при всяка настъпила промяна.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Към предложението се прилага решението
на комисията по чл. 4а.“
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2. В ал. 2 след думите „включено в служебния регистър на Изпълнителната агенция
„Медицинск и надзор“ се добавя „веднъж
годишно и при всяка промяна в здравословното състояние“.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ вписва лице, нуждаещо се от
присаждане на орган, в служебния регистър
на Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ въз основа на предложението по
чл. 5, ал. 1. При установяване на непълнота
в представеното предложение и/или липса
на решение на лекарската комисия ИАМН
уведомява лечебното заведение, направило
предложението, и указва срок за отстраняване
на непълнотата, който не може да бъде подълъг от три работни дни. При неспазване
на посочения срок лицето не се включва в
служебния регистър на ИАМН, за което се
уведомяват лечебното заведение и лицето,
с ъо т ве т но нег ови я т род и т ел/нас т ой н и к /
попечител.“
§ 4. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Лица, които не са български
граждани или не се ползват с правата на
бъ лгарск и г ра ж дани съгласно Закона за
здравето, могат да бъдат включени в служебния регистър на Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ за трансплантация от
жив донор, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. необходимостта от трансплантация е
установена съгласно чл. 4 и 4а;
2. представено е заверено копие на документа за самоличност на лицето;
3. представени са документи, издадени от
компетентна институция, удостоверяващи
възможността лицето да продължи своето
лечение и следтрансплантационно наблюдение
в държавата си по произход;
4. представени са медицински документи,
удостоверяващи наличието на заболяване,
довело до необходимостта от трансплантация
и наблюдението, което лицето е получило в
държавата си по произход;
5. представени са документи, удостоверяващи начина на финансиране на трансплантацията;
6. представени са документи, удостоверяващи родствената връзка между донора
и реципиента, издадени от компетентните
държавни институции в държавите по произход на лицата;
7. представени са документи, издадени от
компетентна институция, удостоверяващи,
че на потенциалния донор е осигурено медицинско проследяване и грижи в държавата
по произход.
(2) Всички документи, издадени от други
държави, следва да бъдат заверени и придружени с легализиран превод на български език.
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(3) Лицето по ал. 1 не се включва в служебния регистър, докато Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“ не полу чи
потвърждение от съответните компетентни
институции за автентичността на документите по ал. 2.“
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ временно изключва лице
от служебния регистър в следните случаи:
1. при промяна в здравословното състояние
на лицето, водеща до временна невъзможност
за осъществяване на трансплантацията, за
което лечебното заведение по чл. 5, ал. 1
или чл. 7 своевременно уведомява лицето
и Изпълнителната агенци я „Медицинск и
надзор“;
2. при липса на актуализация на медицинските данни в регистъра в срока по чл. 5, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ уведомява
лицето и лечебното заведение по чл. 5, ал. 1
или чл. 7, че не е постъпила актуализация
на данните, като указва едномесечен срок,
в който следва да се представи уведомление
за актуализация. След изтичане на срока
лицето временно се изключва от регистъра.
За временното изключване се уведомяват
лечебното заведение и лицето.
(3) Лицето се включва отново в служебния
регистър на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ в следните случаи:
1. при отпадане на обстоятелствата по
ал. 1, т. 1, за което лечебното заведение по
чл. 5, ал. 1 или чл. 7 писмено уведомява
лицето и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“;
2. при постъпване в Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ на актуализация
на медицинските данни.“
§ 6. В чл. 9, ал. 6 думите „до Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ се заменят
с „по чл. 5, ал. 1 или чл. 7 до Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“ и решение на
комисията по чл. 4а“.
§ 7. В глава трета се създава чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ се създават експертни
комисии по органни трансплантации, които
извършват оценката и предлагат подредбата и
подбора на конкретни реципиенти на орган,
осигурен от човешки труп.
(2) При определянето на състава на комисиите се посочват и резервни членове,
които да вземат участие в работата им при
невъзможност от страна на титуляря.
(3) В заседанията на комисиите по ал. 1
участва и представител на национално представена пациентска организация.

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

(4) Правилата за работа на експертните
комисии се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“.“
§ 8. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подборът на конкретни реципиенти на орган, осигурен от човешки труп за
трансплантация, предложен от съответната
експертна комисия по чл. 9а, се утвърждава от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“.“
§ 9. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) След определяне на списъка
от конкретни реципиенти Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“ уведомява лечебното заведение по чл. 5, ал. 1, а когато то
е променено – лечебното заведение по чл. 7,
за наличието на подходящ орган за трансплантация, последователно за всеки потенциален
реципиент съобразно подредбата, предложена
от експертната комисия и утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“.
(2) Лечебното заведение приема или отказва извършването на трансплантация в срок
до 4 часа, като уведомява за това Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ по
телефон, факс, електронна поща или друго
телекомуникационно средство, като посочва
и мотивите за отказ.
(3) Изпълнителната агенция „Медицински
надзор“ разпределя осигурения орган към
лечебното заведение, което потвърди извър
шването на трансплантацията.
(4) При отказ Изпълнителната агенция
„Медицински надзор“ предлага органа за присаждане на следващия подходящ реципиент
по същия ред.
(5) При отказ от извършване на трансплантацията на съответния орган Изпълнителната
агенция „Медицински надзор“ може да го
предостави за други лечебни, диагностични
и научно-медицински цели по реда на наредбата по чл. 7 от Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки или трансплантация
извън Република България.“
§ 10. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 3
и чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Раздел II се изменя така:
„II. HLA -A,-B,-DRB1,-DQB1 съвместимост:
• HLA-DRВ1 > [HLA-A=HLA-B].
• HLA-DQВ1.
• HLA-DRВ1 алелна съвместимост.
• Редки алели и хаплотипи.
• Оценката за този параметър се извър
шва от лаборатория по тъканна съвместимост
съгласно приложимите стандарти.
• При пациенти с повишен имунологичен риск се вземат в съображение и други
HLA локуси.“
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2. Раздел IV се изменя така:
„IV. Негативен крос-мач:
• Негативен крос-мач.
• Оценката за този параметър се извър
шва от лаборатория по тъканна съвместимост
съгласно приложими стандарти.“
3. В раздел VIII се създава т. 4а:
„4а. Сензибилизирани пациенти при негативен крос-мач.“
§ 11. В раздел III на приложение № 2
към чл. 5, ал. 3 и чл. 10, ал. 3 числото „6“
се заменя с „4“.
§ 12. В раздел III на приложение № 3
към чл. 5, ал. 3 и чл. 10, ал. 4 числото „6“
се заменя с „4“.
§ 13. В раздел III на приложение № 4
към чл. 5, ал. 3 и чл. 10, ал. 5 числото „6“
се заменя с „4“.
Министър:
Стойчо Кацаров
5020

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 8 от 2019 г. за изискванията към
лечебните заведения, които извършват обу
чение на студенти и специализанти (обн., ДВ,
бр. 91 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „заявление“ се добавя „по образец, утвърден от
министъра на здравеопазването“;
б) в буква „в“ след думата „лаборатория“ се
поставя запетая и се добавя „самостоятелна
медико-техническа лаборатория“, а накрая се
поставя запетая и се добавя „организирана
и осъществявана от лекари“;
в) в буква „д“ думите „по хематология и
трансфузиология“ се заменят със „за трансфузионна хематология“;
г) в буква „ж“ след думата „помощ“ се
поставя запетая и се добавя „организирана
и осъществявана от лекар/и“;
д) създава се буква „з“:
„з) приложение № 8 за индивидуална или
групова практика за първична или специализирана извънболнична помощ, организирана
и осъществявана от лекар/и по дентална
медицина.“
2. В ал. 3 след думата „предоставя“ се
добавя „на електронен носител“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В състава на експертната комисия се
включват лица, заявили желание да участват
в експертни комисии и включени в списък,
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утвърден със заповед от министъра на здравеопазването, които притежават:
1. не по-малко от една година опит в
организирането, координирането и/или провеждането на обучение на студенти и/или
специализанти, или в работа с документи,
които се оценяват съгласно тази наредба, или
2. сертификат за оценяване и акредитация
на лечебни заведения.“
2. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се изменят така:
„(3) Минималният състав на експертната
комисия включва три лица, а на експертната
комисия за проверка на индивидуална или
групова практика за първична медицинска
помощ, организирана и осъществявана от
лекар/и, и за проверка на индивидуална или
групова практика за първична или специализирана извънболнична помощ, организирана
и осъществявана от лекар/и по дентална
медицина – едно лице.
(4) По изключение при липса на специалист
със съответната професионална квалификация или специалност в системата на здраве
опазването, по предложение на консултативния съвет, в състава на експертната комисия
могат да се включват и лекар/и (лекар/и по
дентална медицина) с призната специалност
и лице/а с професионална квалификация
по медицинска професия от професионално
направление „Здравни грижи“, които не са
включени в списъка по ал. 6.
(5) Лицата по ал. 2, които желаят да участват в експертни комисии, подават заявление
по образец до министъра на здравеопазването в срок от 1 септември до 15 ноември,
като към заявлението прилагат документ/и,
удостоверяващ/и опита по ал. 2, т. 1. Съответствието с изискването по ал. 2, т. 2 се
проверява служебно от Министерството на
здравеопазването.
(6) Заявление за включване в списъка
по ал. 2 могат да подават и лицата по ал. 4,
които са участвали в състава на не по-малко
от три експертни комисии.“
3. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Лицата, включени в списъка по ал. 2,
могат да подават заявление до министъра на
здравеопазването за изключване от списъка.
(8) Промени в списъка по ал. 2 могат да
се извършват веднъж годишно в срок до 31
декември на годината, през която са възникнали, въз основа на подадените заявления
по ал. 5, 6 и 7.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „По
изключение, по предложение на председателя
консултативният съвет може да провежда
заседания и дистанционно.“
2. В ал. 5 след цифрата „3“ се добавя
„работни“.
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3. В ал. 8 се създава изречение трето: „Когато заседанието се провежда дистанционно,
се осигурява пряко и виртуално участие на
членовете на консултативния съвет при спазване на изискванията за кворум.“
4. В ал. 10 думите „и всички присъстващи
членове на“ се заличават.
§ 4. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заведение“ се добавя
„и рецензент, който е от състава на консултативния съвет“.
2. В ал. 2 след думата „заведение“ се добавя „и рецензент“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Проверката на съответствието на лечебното заведение с критериите и условията
по чл. 1, т. 1 се извършва от експертната
комисия въз основа на представените документи – обосновката по чл. 2, ал. 1, т. 1 и
доказателствения материал по чл. 2, ал. 3.
При необходимост експертната комисия може
да извърши проверка на място в лечебното
заведение.“
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думата „лаборатория“ се
поставя запетая и се добавя „самостоятелна
медико-техническа лаборатория“, а накрая се
поставя запетая и се добавя „организирана
и осъществявана от лекари“;
б) в т. 5 думите „по хематология и трансфузиология“ се заменят със „за трансфузионна
хематология“;
в) в т. 7 след думата „помощ“ се поставя
запетая и се добавя „организирана и осъществявана от лекар/и“;
г) създава се т. 8:
„8. по приложение № 8 за индивидуална или групова практика за първична или
специализирана извънболнична помощ, организирана и осъществявана от лекар/и по
дентална медицина.“
3. В ал. 3 цифрата „7“ се заменя с „8“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „се включва и проверка
на място с продължителност“ се заменят с
„при необходимост може да се включи и проверка на място с продължителност до 3 дни“.
2. В ал. 3 след думата „включително“ се
добавя „в срок до 3 дни от съобщаването по
чл. 6, ал. 3“, а след думите „по чл. 2, ал. 3
и“ се добавя „при необходимост от проверка
на място“.
3. В ал. 4 думите „проект на“ се заменят
с „предложение за“.
4. В ал. 5 и 6 след думата „изготвя“ се
добавя „предложение за“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „проект на“ се заменят
с „предложение за“.
2. В ал. 2 и 3 думите „проекта на“ се заменят с „предложението за“.
3. В ал. 5 думата „проекта“ се заменя с
„предложението“.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След внасяне на доклада и предложението за решение определеният рецензент
се произнася писмено за основателността
на предложеното от експертната комисия
предложение за решение.“
2. В ал. 2 думата „проектът“ се заменя с
„предложението“.
3. В ал. 3 думите „целият състав“ се заменят
с „председателят на експертната комисия, а
по негово искане – и други членове“.
4. В ал. 5 думата „проекта“ се заменя с
„предложението“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „проекта на“ се заменят
с „предложението за“.
2. В ал. 4 думите „трима експерти (един
от които юрист)“ се заменят с „три лица“.
§ 10. Допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „пациентско досие“ е досие, което съдържа: история на заболяването (с отразени
декурзуси, искания и резултати от проведени консултации) и температурен лист (за
лечебни заведени я за болни чна помощ),
амбулаторен лист (за лечебни заведения за
извънболнична помощ), данни за проведени диагностични процедури и изследвания,
оперативни и анестезиологични протоколи,
данни за диспансеризация на пациентите,
писмено изразено съгласие за провеждане на
диагностични и лечебни методи, епикриза и
всички медицински документи, издавани във
връзка със здравното състояние на пациента;
2. „предходни години“ е периодът, в който
кандидатстващото за одобрение лечебно заведение е осъществявало медицинска дейност,
но не повече от 3 години преди подаване на
заявлението по чл. 2, ал. 1.“
§ 11. В преходните и зак лючителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграф 2 се отменя.
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Индикаторите за изпълнение на критериите по приложения № 1 – 8 се оценяват
за периода, в който кандидатстващото за
одобрение лечебно заведение е осъществявало медицинска дейност, но за не повече
от 3 години преди подаване на заявлението
по чл. 2, ал. 1.“
§ 12. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1,
буква „а“ и чл. 12, ал. 2, т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 12, ал. 2, т. 1
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на лечебно заведение за болнична помощ
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1. Лечебното заведение има разрешение за осъществяване Разрешение за осъществяване на лечебна
на лечебна дейност.
дейност (акт за създаване на лечебното
заведение по чл. 5 ЗЛЗ).
2. Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение и вписаната в разрешението за
осъществяване на лечебна дейност (в акта за създаване на лечебното заведение по чл. 5 ЗЛЗ), както и с
определеното в него ниво на компетентност на всяка
структура.

Разрешение за осъществяване на лечебна
дейност (акт за създаване на лечебното
заведение по чл. 5 ЗЛЗ).
Годишен отчет за дейността към регионалната здравна инспекция (РЗИ).
Резултати от извършени проверки на ИАМН,
РЗИ и други контролни органи.
Справки за дейността на лечебното заведение.

3. Клиниката/отделението, което ще извършва обучение, Справка за дейността на съответната клиосъществява медицинска дейност от не по-малко от 12 ника/отделение.
месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.
4. Лечебното заведение осъществява медицински дей- Справка за дейността на лечебното завености, свързани с диагностика и лечение на пациенти дение.
със заболявания, които са включени в програмите за
обучение на студенти и/или специализанти.
5. Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите със заболявания, включени в програ- съгласие.
мите за обучение на студенти и/или специализанти,
относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№

Индикатори за изпълнение на критерия

1. Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение и вписана в разрешението за осъществяване на лечебна дейност (в акта за създаване на
лечебното заведение по чл. 5 ЗЛЗ) с предвиденото практическо обучение в учебните програми на студентите
и/или специализантите по съответната специалност.

Източник на информация
Справка за дейността на лечебното заведение.
Разрешение за осъществяване на лечебна
дейност (акт за създаване на лечебното
заведение по чл. 5 ЗЛЗ).

2. Лечебното заведение или отделна негова медицинска Учебна програма, предоставена от лечебструктура разполагат с учебната програма за провеж- ното заведение (може и на електронен
дане на обучение на студенти и/или специализанти. носител).
3. Лечебното заведение провежда практическо обучение График за провеждане на практическо
на студенти и/или специализанти по график.
обучение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.
4. Към лечебното заведение или отделна негова медицин- Док у мен т, у дост оверяващ на ли чие на
ска структура има интерес от страна на висше училище, договореност/и.
удостоверен чрез наличие на договореност за обучение
на една или повече от следните категории лица:
1. студенти по медицина, дентална медицина и/или
фармация;
2. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
3. специализанти в системата на здравеопазването.
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5. Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има възможност за изпълнение на не
по-малко от 50 % от продължителността в месеци
и съдържанието на утвърдената учебна програма по
съответната следдипломна специалност.

Справка за възможностите на лечебното
заведение да изпълнява учебната програма
по съответната следдипломна специалност,
съдържаща информация за модулите и
разделите от практическото обучение и
тяхната продължителност, възможността
на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация
за извършената през предходните години
дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

6. За модулите и разделите от практическото обучение по
съответната следдипломна специалност, които лечебното заведение не може да проведе, е налице договореност с друга база за обучение, която има възможност
да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Док у мен т, у дост оверяващ на ли чие на
договореност с друга база за обучение, за
модулите и разделите от практическото
обучение по съответната следдипломна
специалност, които кандидатстващото за
одобрение лечебно заведение не може да
проведе.

7.

В лечебното заведение има разписани права, задължения Правила/правилници/инструкции/заповеи отговорности на студентите и/или специализантите, ди на ръководителя на лечебното заведение.
включително по отношение съставянето и поддържането на пациентските досиета.

8. В лечебното заведение са утвърдени правила и е определено конкретно звено или длъжностно лице за
координация и взаимодействие между висшите училища
и лечебното заведение, което ще извършва обучение
на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.
Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието на
студентите и/или специализантите в обучението (графици, присъствени форми, протоколи от провеждани
практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.
Графици, присъствени форми, протоколи
и други, ако е приложимо.

10. В лечебното заведение има установен ред и най-малко
веднъж годишно се проучва мнението на студентите
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби,
предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността
на студентите и/или специализантите.
Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите
и/или специализантите, ако е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения
във връзка с обучението на студенти и/или
специализанти, ако е приложимо.

11. В лечебното заведение са утвърдени правила за оп- Правила за определяне на ежегодния капаределяне на ежегодния му капацитет за обучение на цитет на лечебното заведение за обучение
студенти и/или специализанти, съобразени включи- на студенти и/или специализанти.
телно и с изискванията за минимален обем дейност,
определен в утвърдените програми по съответните
специалности.
12. В лечебното заведение са утвърдени правила за пър- Правила за инструктаж на студентите и/или
воначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обуспециализантите.
чение се провежда в лечебното заведение,
утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение.

Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информационна
система с данни за:
1. оперативна активност, брой и относителен дял на
много големи, големи, средни и малки операции (в
случаите, когато лечебното заведение кандидатства за
оценка на възможностите за обучение по следдипломни специалности, в обучението на които са включени
дейности, свързани с оперативна активност);

Справки с посочените в т. 1 – 3 индикатори
за предходните години, генерирани от информационната система на лечебното заведение.
Справка за лицата с придобита специалност
в системата на здравеопазването, работещи
в лечебното заведение, и техния трудов стаж
по специалността към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
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Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

2. брой извършени манипулации, процедури и други
дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна
специалност;
3. брой преминали пациенти по групи заболявания,
включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност;
4. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния
трудов стаж по специалността;
5. служителите на лечебното заведение, придобили
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите, когато лечебното
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
6. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на
тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управ
ление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на ст удентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване на
заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на Описание на учебната/ите зала/и.
студенти, разполага с учебна/и зала/и.

3.

Лечебното заведение или съответната негова медицин- Описание на наличната специализирана
ска структура разполага със специализирана литература литература и учебни пособия.
и учебни пособия за целите на обучението.

4.

Лечебното заведение или съответната негова меди- Списък с наличната компютърна и аудиоцинска структура разполага с компютърна и аудио- визуална техника.
визуална техника за целите на обучението.

Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в съответната медицинска структура на лечебното
заведение, кандидатстващо за оценка на възможности
те за обучение на специализанти, работи на пълно
работно време по трудов договор поне един специалист
с придобита съответна специалност и трудов стаж по
нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по
чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни
грижи“, има поне едно лице, завършило съответната
специалност от професионално направление „Здравни
грижи“ и придобило образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.

Дипломи за съответното висше образование.
Свидетелства за придобита специалност в
системата на здравеопазването.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудови договори.
Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в Длъжностни характеристики.
процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти
в лечебното заведение.

“
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§ 13. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 12, ал. 2, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 12, ал. 2, т. 2
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на комплексен онкологичен център, център за психично
здраве и център за кожно-венерически заболявания
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№
1.

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

Лечебното заведение има разрешение за осъществяване Разрешение за осъществяване на лечебна
на лечебна дейност.
дейност.

2. Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение и вписаната в разрешението за
осъществяване на лечебна дейност, както и с определеното в него ниво на компетентност на всяка структура.

Разрешение за осъществяване на лечебна
дейност.
Годишен отчет за дейността към РЗИ.
Резултати от извършени проверки на ИАМН,
РЗИ и други контролни органи.
Справки за дейността на лечебното заведение.

3.

Отделението, което ще извършва обучение, осъществява Справка за дейността на съответното отмедицинска дейност не по-малко от 12 месеца преди деление.
подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

4.

Лечебното заведение осъществява медицински дей- Справка за дейността на лечебното завености, свързани с диагностика и лечение на пациенти дение.
със заболявания, които са включени в програмите за
обучение на студенти и/или специализанти.

5.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите със заболявания, включени в програ- съгласие.
мите за обучение на студенти и/или специализанти,
относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение и вписана в разрешението за осъществяване на лечебна дейност с предвиденото практическо обучение в учебните програми на студентите
и/или специализантите по съответната специалност.

Справка за дейността на лечебното заведение.
Разрешение за осъществяване на лечебна
дейност.

2.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска Учебна програма, предоставена от лечебното
структура разполага с учебната програма за провеж- заведение (може и на електронен носител).
дане на обучение на студенти и/или специализанти.

3.

Лечебното заведение провежда практическо обучение График за провеждане на практическо обуна студенти и/или специализанти по график.
чение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.

4.

Към лечебното заведение или отделна негова меди- Документ, удостоверяващ наличие на дого
цинска структура има интерес от страна на висше вореност/и.
училище, удостоверен чрез наличие на договореност
за обучение на една или повече от следните категории лица:
1. студенти по медицина;
2. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
3. специализанти в системата на здравеопазването.
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№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

5.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има възможност за изпълнение на не
по-малко от 50 % от продължителността в месеци
и съдържанието на утвърдената учебна програма по
съответната следдипломна специалност.

Справка за възможностите на лечебното
заведение да изпълнява учебната програма
по съответната следдипломна специалност,
съдържаща информация за модулите и
разделите от практическото обучение и
тяхната продължителност, възможността на
лечебното заведение да изпълни съответния
модул/раздел, както и информация за извършената през предходните години дейност,
доказваща възможността за изпълнение на
съответния модул/раздел.

6.

За модулите и разделите от практическото обучение
по съответната следдипломна специалност, които
лечебното заведение не може да проведе, е налице
договореност с друга база за обучение, която има
възможност да проведе обучение по съответния модул
или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на договореност с друга база за обучение, за
модулите и разделите от практическото
обучение по съответната следдипломна
специалност, които кандидатстващото за
одобрение лечебно заведение не може да
проведе.

7.

В лечебното заведение има разписани права, задъл- Правила/правилници/инструкции/заповеди
жения и отговорности на студентите и/или специали- на ръководителя на лечебното заведение.
зантите, включително по отношение съставянето и
поддържането на пациентските досиета.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е
определено конкретно звено или длъжностно лице
за координация и взаимодействие между висшите
училища и лечебното заведение, което ще извършва
обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди
на ръководителя на лечебното заведение.
Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието
на студентите и/или специализантите в обучението
(графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди
на ръководителя на лечебното заведение.
Графици, присъствени форми, протоколи и
други, ако е приложимо.

10. В лечебното заведение има установен ред и най-малко
веднъж годишно се проучва мнението на студентите
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби,
предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността на
студентите и/или специализантите.
Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите
и/или специализантите, ако е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения
във връзка с обучението на студенти и/или
специализанти, ако е приложимо.

11. В лечебното заведение са утвърдени правила за оп- Правила за определяне на ежегодния капаределяне на ежегодния му капацитет за обучение на цитет на лечебното заведение за обучение
студенти и/или специализанти, съобразени включи- на студенти и/или специализанти.
телно и с изискванията за минимален обем дейност,
определен в утвърдените програми по съответните
специалности.
12. В лечебното заведение са утвърдени правила за пър- Правила за инструктаж на студентите и/
воначален и текущ инструктаж на студентите и/или или специализантите, чието практическо
специализантите.
обучение се провежда в лечебното заведение,
утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение.

Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информационна система с данни (доколкото са приложими за конкретното
лечебно заведение) за:
1. оперативна активност;
2. брой извършени манипулации, процедури и други
дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна
специалност;

Справки с посочените в т. 1 – 3 индикатори
за предходните години, генерирани от информационната система на лечебното заведение.
Справка за лицата с придобита специалност
в системата на здравеопазването, работещи
в лечебното заведение, и техния трудов стаж
по специалността към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
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Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

3. брой преминали пациенти по групи заболявания,
включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност;
4. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния
трудов стаж по специалността;
5. служителите на лечебното заведение, придобили
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите, когато лечебното
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
6. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на
тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управ
ление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на ст удентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване на
заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на Описание на учебната/ите зала/и.
студенти, разполага с учебна/и зала/и.

3.

Лечебното заведение или съответната негова меди- Описание на наличната специализирана
цинска структура разполага със специализирана ли- литература и учебни пособия.
тература и учебни пособия за целите на обучението.

4.

Лечебното заведение или съответната негова меди- Списък с наличната компютърна и аудиоцинска структура разполага с компютърна и аудио- визуална техника.
визуална техника за целите на обучението.

Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в съответната медицинска структура на лечебното
заведение, кандидатстващо за оценка на възможнос
тите за обучение на специализанти, работи на пълно
работно време по трудов договор поне един специалист
с придобита съответна специалност и трудов стаж по
нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по
чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни
грижи“, има поне едно лице, завършило съответната
специалност от професионално направление „Здравни
грижи“ и придобило образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.

Дипломи за съответното висше образование.
Свидетелства за придобита специалност в
системата на здравеопазването.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудови договори.
Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в Длъжностни характеристики.
процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти
в лечебното заведение.
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§ 14. Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“ и чл. 12, ал. 2, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“ и чл. 12, ал. 2, т. 3
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център, медико-дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория,
самостоятелна медико-техническа лаборатория и групова практика за специализирана медицинска
помощ, организирана и осъществявана от лекари
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение има удостоверение за регистра- Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.
ция по чл. 40 ЗЛЗ.

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.
лечебното заведение и вписаната в удостоверението Годишен отчет за дейността към РЗИ.
за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.
Резултати от извършени проверки на ИАМН,
РЗИ и други контролни органи.
Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по- Справка за дейността на лечебното завемалко от 12 месеца преди подаване на заявлението дение.
по чл. 2, ал. 1.

4.

Лечебното заведение осъществява медицински дей- Справка за дейността на лечебното завености, свързани с диагностика и лечение на пациенти дение.
със заболявания, които са включени в програмите за
обучение на студенти и/или специализанти.

5.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите със заболявания, включени в програ- съгласие.
мите за обучение на студенти и/или специализанти,
относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

6.

Лечебното заведение реализира годишно най-малко
50 % над минималния обем от медицинските дейности,
съответстващи на изискванията за минимален обем
дейност, определен в утвърдените програми по съответните специалности (когато такъв обем е определен
в учебната програма).

Справка за осъществената дейност в съответствие с изискуемия минимален обем
дейност, определен в програмата по съответната специалност.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Има съответствие на дейността, осъществявана от Справка за дейността на лечебното завелечебното заведение и вписана в удостоверението за дение.
регистрация по чл. 40 ЗЛЗ с предвиденото практи- Удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.
ческо обучение в учебните програми на студентите
и/или специализантите по съответната специалност.

2.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска Учебна програма, предоставена от лечебното
структура разполага с учебната програма за провеж- заведение (може и на електронен носител).
дане на обучение на студенти и/или специализанти.

3.

Лечебното заведение провежда практическо обучение График за провеж дане на практическо
на студенти и/или специализанти по график.
обучение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.
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Източник на информация

4.

Към лечебното заведение или отделна негова медицин- Док у мен т, у дос т оверя ва щ на л и ч ие на
ска структура има интерес от страна на висше училище, договореност/и.
удостоверен чрез наличие на договореност за обучение
на една или повече от следните категории лица:
1. студенти по медицина, дентална медицина и/или
фармация;
2. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
3. специализанти в системата на здравеопазването.

5.

Лечебното заведение или отделна негова медицинска структура има възможност за изпълнение на не
по-малко от 80 % от продължителността в месеци
и съдържанието на утвърдената учебна програма по
съответната следдипломна специалност в частта,
която може да се изучава в извънболничната медицинска помощ.

Справка за възможностите на лечебното
заведение да изпълнява частта от учебната
програма по съответната следдипломна
специалност, която може да се изучава в
извънболничната медицинска помощ, съдържаща информация за модулите и разделите
от практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното
заведение да изпълни съответния модул/
раздел, както и информация за извършената
през предходните години дейност, доказваща
възможността за изпълнение на съответния
модул/раздел.

6.

За модулите и разделите от практическото обучение
по съответната следдипломна специалност, които
лечебното заведение не може да проведе, е налице
договореност с друга база за обучение, която има
възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Док у мен т, у дос т оверя ва щ на л и ч ие на
договореност с друга база за обучение, за
модулите и разделите от практическото
обучение по съответната следдипломна
специалност, които кандидатстващото за
одобрение лечебно заведение не може да
проведе.

7.

В лечебното заведение има разписани права, задъл- Правила/правилници/инструкции/заповеди
жения и отговорности на студентите и/или специали- на ръководителя на лечебното заведение.
зантите, включително по отношение съставянето и
поддържането на пациентските досиета.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е
определено конкретно звено или длъжностно лице
за координация и взаимодействие между висшите
училища и лечебното заведение, което ще извършва
обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/заповеди
на ръководителя на лечебното заведение.
Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието
на студентите и/или специализантите в обучението
(графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).

Правила/правилници/инструкции/заповеди
на ръководителя на лечебното заведение.
Графици, присъствени форми, протоколи
и други, ако е приложимо.

10. В лечебното заведение има установен ред и най-малко
веднъж годишно се проучва мнението на студентите
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби,
предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността
на студентите и/или специализантите.
Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите
и/или специализантите, ако е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения
във връзка с обучението на студенти и/или
специализанти, ако е приложимо.

11. В лечебното заведение са утвърдени правила за оп- Правила за определяне на ежегодния капаределяне на ежегодния му капацитет за обучение на цитет на лечебното заведение за обучение
студенти и/или специализанти, съобразени включи- на студенти и/или специализанти.
телно и с изискванията за минимален обем дейност,
определен в утвърдените програми по съответните
специалности.
12. В лечебното заведение са утвърдени правила за пър- Правила за инструктаж на студентите и/
воначален и текущ инструктаж на студентите и/или или специализантите, чието практическо
специализантите.
обучение се провежда в лечебното заведение,
утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение.
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Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информационна
система с данни за:
1. общ брой преминали пациенти, брой преминали
пациенти по дейности, включени в програмата за
обучение;
2. брой извършени манипулации, процедури и други
дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна
специалност;
3. брой преминали пациенти по групи заболявания,
включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност, ако е приложимо;
4. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния
трудов стаж по специалността;
5. служителите на лечебното заведение, придобили
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите, когато лечебното
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
6. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на
тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справки с посочените в т. 1 – 3 индикатори за предходните години, генерирани от
информационната система на лечебното
заведение.
Справка за лицата с придобита специалност
в системата на здравеопазването, работещи
в лечебното заведение, и техния трудов стаж
по специалността към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на ст удентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване на
заявлението по чл. 2, ал. 1.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на Описание на учебната/ите зала/и.
студенти, разполага с учебна/и зала/и.

3.

Лечебното заведение или съответната негова меди- Описание на наличната специализирана
цинска структура разполага със специализирана ли- литература и учебни пособия.
тература и учебни пособия за целите на обучението.

4.

Лечебното заведение или съответната негова меди- Списък с наличната компютърна и аудиоцинска структура разполага с компютърна и аудио- визуална техника.
визуална техника за целите на обучението.

Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№
1.

2.

Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в съответната медицинска структура на лечебното
заведение, кандидатстващо за оценка на възможнос
тите за обучение на специализанти, работи на пълно
работно време по трудов договор поне един специалист
с придобита съответна специалност и трудов стаж по
нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата по
чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни
грижи“, има поне едно лице, завършило съответната
специалност от професионално направление „Здравни
грижи“ и придобило образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.
Длъжностните характеристики на участващите в
процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти
в лечебното заведение.

Източник на информация
Дипломи за съответното висше образование.
Свидетелства за придобита специалност в
системата на здравеопазването.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудови договори.
Графици.

Длъжностни характеристики.
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§ 15. Приложение № 4 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 12, ал. 2, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 12, ал. 2, т. 4
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на център за спешна медицинска помощ
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№
Индикатори за изпълнение на критерия
1. Лечебното заведение е създадено по реда на чл. 35,
ал. 1 ЗЛЗ.
2. Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение и разписаната в правилника по
чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ, медицинския стандарт по спешна
медицина и правилника за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение, утвърден
от неговия ръководител, като са регламентирани
видовете екипи.
3.
4.

Източник на информация
Акт за създаване на лечебното заведение.

Правилник за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение.
Годишен отчет за дейността на лечебното
заведение.
Резултати от извършени проверки на ИАМН,
РЗИ и други контролни органи.
Справка за дейността на лечебното заведение.
Лечебното заведение осъществява дейност не по- Справка за дейността на лечебното завемалко от 12 месеца преди подаване на заявлението дение.
по чл. 2, ал. 1.
Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите със заболявания, включени в програ- съгласие.
мите за обучение на студенти и/или специализанти,
относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№
1.
2.
3.

4.

Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение разполага с учебната програма
за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.
Лечебното заведение провежда практическо обучение
на студенти и/или специализанти по график.

Източник на информация
Учебна програма, предоставена от лечебното
заведение (може и на електронен носител).

График за провеж дане на практическо
обучение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.
Към лечебното заведение има интерес от страна на Док у мен т, у дос т оверя ва щ на л и ч ие на
висше училище, удостоверен чрез наличие на дого- договореност/и.
вореност за обучение на една или повече от следните
категории лица:
1. студенти по медицина;
2. специализанти по специалност „Спешна медицина“
за лица с професионална квалификация „лекар“;
3. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
4. специализанти с професионална квалификация по
медицинска професия от професионално направление
„Здравни грижи“.
Лечебното заведение има възможност за изпълнение на Справка за възможностите на лечебното
не по-малко от 50 % от продължителността в месеци заведение да изпълнява учебната програма
и съдържанието на утвърдената учебна програма по по специалност „Спешна медицина“ (за леспециалност „Спешна медицина“ за лица с профе- кари) и/или „Спешна медицинска помощ“
сионална квалификация „лекар“ и/или специалност (за лица с професионална квалификация по
„Спешна медицинска помощ“ за лица с професионална медицинска професия от професионално
квалификация по медицинска професия от професи- направление „Здравни грижи“), съдържаща
онално направление „Здравни грижи“.
информация за модулите и разделите от
практическото обучение и тяхната продължителност, възможността на лечебното
заведение да изпълни съответния модул/
раздел, както и информация за извършената
през предходните години дейност, доказваща
възможността за изпълнение на съответния
модул/раздел.

БРОЙ 70
№
5.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Индикатори за изпълнение на критерия
За модулите и разделите от практическото обучение
по специалност „Спешна медицина“ и/или „Спешна
медицинска помощ“, които лечебното заведение не
може да проведе, е налице договореност с друга база
за обучение, която има възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Източник на информация
Док у мен т, у дос т оверя ва щ на л и ч ие на
договореност с друга база за обучение, за
модулите и разделите от практическото обучение по специалност „Спешна медицина“
и/или „Спешна медицинска помощ“, които
кандидатстващото за одобрение лечебно
заведение не може да проведе.
6. В лечебното заведение има разписани права, задъл- Правила/правилници/инструкции/заповежения и отговорности на студентите и/или специали- ди на ръководителя на лечебното заведение.
зантите, включително по отношение съставянето и
поддържането на медицинската документация.
7. В лечебното заведение са утвърдени правила за коор- Правила/правилници/инструкции/заповединация и взаимодействие между висшите училища ди на ръководителя на лечебното заведение.
и лечебното заведение, което ще извършва обучение
на студенти и/или специализанти и конкретно звено
и/или длъжностно лице, което да отговаря и да осъществява координацията.
8. В лечебното заведение са утвърдени правила и е Правила/правилници/инструкции/заповеопределено конкретно звено или длъжностно лице ди на ръководителя на лечебното заведение.
за координация и взаимодействие между висшите Длъжностни характеристики, ако е приучилища и лечебното заведение, което ще извършва ложимо.
обучение на студенти и/или специализанти.
9. В лечебното заведение има установен ред и най-малко Правила за проучване удовлетвореността
веднъж годишно се проучва мнението на студентите на студентите и/или специализантите.
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, Анализ на резултатите от проведените пропредложения и др.).
учвания на удовлетвореността на студентите
и/или специализантите, ако е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения
във връзка с обучението на студенти и/или
специализанти, ако е приложимо.
10. В лечебното заведение са утвърдени правила за оп- Правила за определяне на ежегодния капаределяне на ежегодния му капацитет за обучение на цитет на лечебното заведение за обучение
студенти и/или специализанти, съобразени включи- на студенти и/или специализанти.
телно и с изискванията за минимален обем дейност,
определен в учебните програми.
11. В лечебното заведение са утвърдени правила за пър- Правила за инструктаж на студентите и/или
воначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обуспециализантите.
чение се провежда в лечебното заведение,
утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение.

Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с база данни за:
1. общ брой обслужени пациенти, брой обслужени
пациенти по дейности или групи заболявания, включени в програмата за обучение;
2. брой извършени манипулации, процедури и други
дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна
специалност;
3. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния
трудов стаж по специалността;
4. служителите на лечебното заведение, придобили
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите когато лечебното
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
5. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на
тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

Справки с посочените в т. 1 и 2 индикатори за предходните години, генерирани от
информационната система на лечебното
заведение.
Справка за лицата с придобита специалност
в системата на здравеопазването, работещи
в лечебното заведение, и техния трудов стаж
по специалността към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на ст удентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване на
заявлението по чл. 2, ал. 1.

С Т Р.
№

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Индикатори за изпълнение на критерия

БРОЙ 70
Източник на информация

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на Описание на учебната/ите зала/и.
студенти, разполага с учебна/и зала/и.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана Описание на наличната специализирана
литература и учебни пособия за целите на обучението. литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна и аудио- Списък с наличната компютърна и аудиовизуална техника за целите на обучението.
визуална техника.

Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на специализанти по
специалност „Спешна медицина“, работи на пълно
работно време по трудов договор поне един специалист
с придобита специалност „Спешна медицина“ или
„Анестезиология и интензивно лечение“ и трудов стаж
по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата
по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на специализанти по
специалност „Спешна медицинска помощ“, работи
на пълно работно време по трудов договор поне
един специалист с професионална квалификация по
медицинска професия от професионално направление
„Здравни грижи“ с придобита специалност „Спешна
медицинска помощ“, или един лекар-специалист
с придобита специалност „Спешна медицина“ или
„Анестезиология и интензивно лечение“ и трудов стаж
по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата
по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
3. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни
грижи“, има поне едно лице, завършило съответната
специалност от професионално направление „Здравни
грижи“ и придобило образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.

Дипломи за съответното висше образование.
Свидетелства за придобита специалност в
системата на здравеопазването.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудови договори.
Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в Длъжностни характеристики.
процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти в
лечебното заведение.

§ 16. Приложение № 5 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „д“ и чл. 12, ал. 2, т. 5 се изменя така:

“

„Приложение № 5
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „д“ и чл. 12, ал. 2, т. 5
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на център за трансфузионна хематология
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№
1.

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

Лечебното заведение е създадено по реда на чл. 35, Акт за създаване на лечебното заведение.
ал. 1 ЗЛЗ.

БРОЙ 70
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Индикатори за изпълнение на критерия

С Т Р. 3 5
Източник на информация

2.

Има съответствие на дейността, осъществявана от Годишен отчет за дейността към МЗ.
лечебното заведение и регламентираната в правилника Резултати от извършени проверк и на
по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ.
Изпълнителната агенция по лекарствата
(ИАЛ), ИАМН, РЗИ и други контролни
органи.
Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по-малко Справка за дейността на лечебното заот 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ведение.
ал. 1, като осъществява всички дейности, определени
в чл. 12 от правилника по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ и в
медицинския стандарт по трансфузионна хематология.

4.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите със заболявания, включени в програ- съгласие.
мите за обучение на студенти и/или специализанти,
относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с учебната програма Учебна програма, предоставена от лечебза провеждане на обучение на студенти и/или специ- ното заведение (може и на електронен
ализанти по трансфузионна хематология.
носител).

2.

Лечебното заведение провежда практическо обучение График за провеждане на практическо
на студенти и/или специализанти по график.
обучение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.

3.

Към лечебното заведение има интерес от страна на Документ, удостоверяващ наличие на
висше училище, удостоверен чрез наличие на дого- договореност/и.
вореност за обучение на една или повече от следните
категории лица:
1. студенти по медицина;
2. специализанти по специалности за лица с професионална квалификация „лекар“;
3. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
4. специализанти с професионална квалификация по
медицинска професия от професионално направление
„Здравни грижи“.

4.

Лечебното заведение има възможност за изпълнение на
не по-малко от 80 % от продължителността в месеци
и съдържанието на утвърдената учебна програма по
специалността „Трансфузионна хематология“.

Справка за възможностите на лечебното
заведение да изпълнява учебната програма
по специалност „Трансфузионна хематология“, съдържаща информация за модулите
и разделите от практическото обучение и
тяхната продължителност, възможността
на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация
за извършената през предходните години
дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

5.

За модулите и разделите от практическото обучение
по специалност „Трансфузионна хематология“, които
лечебното заведение не може да проведе, е налице
договореност с друга база за обучение, която има
възможност да проведе обучение по съответния модул
или раздел.

Документ, удостоверяващ наличие на
договореност с друга база за обучение, за
модулите и разделите от практическото
обучение по специалност „Трансфузионна
хематология“, които кандидатстващото
за одобрение лечебно заведение не може
да проведе.

6.

В лечебното заведение има разписани права, задъл- Правила/правилници/инструкции/запо
жения и отговорности на студентите и/или специали- веди на ръководителя на лечебното зазантите, включително по отношение съставянето и ведение.
поддържането на медицинската документация.

С Т Р.
№

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Индикатори за изпълнение на критерия

БРОЙ 70
Източник на информация

7.

В лечебното заведение са утвърдени правила за коор- Правила/правилници/инструкции/запо
динация и взаимодействие между висшите училища веди на ръководителя на лечебното заи лечебното заведение, което ще извършва обучение ведение.
на студенти и/или специализанти и конкретно звено
и/или длъжностно лице, което да отговаря и да осъществява координацията.

8.

В лечебното заведение са утвърдени правила и е
определено конкретно звено или длъжностно лице
за координация и взаимодействие между висшите
училища и лечебното заведение, което ще извършва
обучение на студенти и/или специализанти.

Правила/правилници/инструкции/запо
веди на ръководителя на лечебното заведение.
Длъжностни характеристики, ако е приложимо.

9.

В лечебното заведение има установен ред и най-малко
веднъж годишно се проучва мнението на студентите
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби,
предложения и др.).

Правила за проучване удовлетвореността
на студентите и/или специализантите.
Анализ на резултатите от проведените
п роу чвани я на у довлет вореност та на
студентите и/или специализантите, ако
е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти
и/или специализанти, ако е приложимо.

10.

В лечебното заведение са утвърдени правила за оп- Правила за определяне на ежегодния капаределяне на ежегодния му капацитет за обучение на цитет на лечебното заведение за обучение
студенти и/или специализанти, съобразени включи- на студенти и/или специализанти.
телно и с изискванията за минимален обем дейност,
определен в учебната програма.

11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за пър- Правила за инструктаж на студентите и/
воначален и текущ инструктаж на студентите и/или или специализантите, чието практичес
специализантите.
ко обучение се провежда в лечебното
заведение, утвърдени от ръководителя на
лечебното заведение.

Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информация за:
1. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния
трудов стаж по специалността;
2. служителите на лечебното заведение, придобили
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите когато лечебното
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
3. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на
тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на Описание на учебната/ите зала/и.
студенти, разполага с учебна/и зала/и.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана Описание на наличната специализирана
литература и учебни пособия за целите на обучението. литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна и аудио- Списък с наличната компютърна и аудиовизуална техника за целите на обучението.
визуална техника.

Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването,
работещи в лечебното заведение, и техния
трудов стаж по специалността към датата
на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.
Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на студентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
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Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№
1.

2.

Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на
възможностите за обучение на специализанти, работи
на пълно работно време по трудов договор поне един
специалист с придобита специалност „Трансфузионна
хематология“ и трудов стаж по нея не по-малко от
5 години съгласно наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни
грижи“, има поне едно лице, завършило съответната
специалност от професионално направление „Здравни
грижи“ и придобило образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.
Длъжностните характеристики на участващите в
процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти
в лечебното заведение.

Източник на информация
Дипломи за съответното висше образование.
Свидетелства за придобита специалност в
системата на здравеопазването.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудови договори.
Графици.

Длъжностни характеристики.

§ 17. Приложение № 6 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „е“ и чл. 12, ал. 2, т. 6 се изменя така:

“

„Приложение № 6
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „е“ и чл. 12, ал. 2, т. 6
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на диализен център
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№
1.
2.

3.
4.

5.

Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение има разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ.
Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение, вписаната в разрешението за
осъществяване на лечебна дейност и правилника за
устройството, дейността и вътрешния ред, утвърден
от ръководителя на лечебното заведение.

Източник на информация
Разрешение за осъществяване на лечебна
дейност.
Разрешение за осъществяване на лечебна
дейност.
Правилник за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение.
Годишен отчет за дейността към РЗИ.
Резултати от извършени проверки на ИАМН,
РЗИ и други контролни органи.
Справка за дейността на лечебното заведение.
Лечебното заведение осъществява дейност не по- Справка за дейността на лечебното завемалко от 12 месеца преди подаване на заявлението дение.
по чл. 2, ал. 1.
Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите със заболявания, включени в програ- съгласие.
мите за обучение на студенти и/или специализанти,
относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.
В лечебното заведение се извършват следните меди- Справка за дейността на лечебното завецински дейности:
дение.
1. наблюдение и лечение на пациенти в преддиализния
стадий на хронична бъбречна недостатъчност (ХБН);
2. подготовка на пациенти с напреднала ХБН за
диализно лечение;
3. лечение на пациенти с ХБН с хемодиализа, перитонеална диализа;
4. други извънбъбречни методи за очистване на кръвта;
5. лечение на усложненията на ХБН и диализното
лечение.
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№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

6.

Лечебното заведение има сключен договор с лечебно
заведение за болнична помощ за дейности, които не
извършва – съдов достъп, ползване на лаборатория,
дейности по образна диагностика и други.

Договор с лечебно заведение за болнична
помощ.
Правила, регламентиращи осигуряването
на дейностите, които лечебното заведение
не осъществява.

7.

За всяка проведена хемодиализа се попълва диализен Д и а л и з н и п р о т о ко л и о т п о с л е д н и т е
протокол по образец, който се съхранява 12 месеца. 12 месеца преди подаване на заявлението
по чл. 2, ал. 1.
Справка за дейността на лечебното заведение по тримесечия през последните
12 месеца преди подаване на заявлението
по чл. 2, ал. 1.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение разполага с учебната програма
за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти по специалност „Нефрология“.
Лечебното заведение провежда практическо обучение
на студенти и/или специализанти по график.

Източник на информация
Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен
носител).
График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.
Към лечебното заведение има интерес от страна на Док у мен т, у дост оверяващ на ли чие на
висше училище, удостоверен чрез наличие на дого- договореност/и.
вореност за обучение на една или повече от следните
категории лица:
1. студенти по медицина;
2. специализанти по специалности за лица с професионална квалификация „лекар“;
3. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
4. специализанти с професионална квалификация по
медицинска професия от професионално направление
„Здравни грижи“.
Лечебното заведение има възможност за изпълнение Справка за възможностите на лечебното
на 100 % от раздел „Диализа“ от утвърдената учебна заведение да изпълнява раздел „Диализа“
програма по специалността „Нефрология“.
от утвърдената учебна програма по специалността „Нефрология“, съдържаща информация за извършената през предходните
години дейност, доказваща възможността
за изпълнение на раздела.
За модулите и разделите от практическото обучение Док у мен т, у дост оверяващ на ли чие на
по специалност „Нефрология“, които лечебното за- договореност с друга база за обучение, за
ведение не може да проведе, е налице договореност модулите и разделите от практическото
с друга база за обучение, която има възможност да обучение по специалност „Нефрология“,
проведе обучение по съответния модул или раздел. които кандидатстващото за одобрение лечебно заведение не може да проведе.
В лечебното заведение има разписани права, задъл- Правила/правилници/инструкции/заповежения и отговорности на студентите и/или специ- ди на ръководителя на лечебното заведение.
ализантите, включително по отношение съставянето
и поддържането на пациентските досиета.
В лечебното заведение са утвърдени правила и е Правила/правилници/инструкции/заповеопределено конкретно звено или длъжностно лице ди на ръководителя на лечебното заведение.
за координация и взаимодействие между висшите Длъжностни характеристики, ако е приучилища и лечебното заведение, което ще извършва ложимо.
обучение на студенти и/или специализанти.
В лечебното заведение са утвърдени правила за до- Правила/правилници/инструкции/ заповекументиране и контрол на присъствието и участието ди на ръководителя на лечебното заведение.
на студентите и/или специализантите в обучението Графици, присъствени форми, протоколи
(графици, присъствени форми, протоколи от провеж- и други, ако е приложимо.
дани практически занятия и др.).
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Индикатори за изпълнение на критерия
В лечебното заведение има установен ред и най-малко
веднъж годишно се проучва мнението на студентите
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби,
предложения и др.).

Източник на информация
Правила за проучване удовлетвореността
на студентите и/или специализантите.
Анализ на резултатите от проведените проучвания на удовлетвореността на студентите
и/или специализантите, ако е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения
във връзка с обучението на студенти и/или
специализанти, ако е приложимо.
В лечебното заведение са утвърдени правила за оп- Правила за определяне на ежегодния капаределяне на ежегодния му капацитет за обучение на цитет на лечебното заведение за обучение
студенти и/или специализанти, съобразени включи- на студенти и/или специализанти.
телно и с изискванията за минимален обем дейност,
определен в учебната програма по специалността
„Нефрология“.
В лечебното заведение са утвърдени правила за пър- Правила за инструктаж на студентите и/или
воначален и текущ инструктаж на студентите и/или специализантите, чието практическо обуспециализантите.
чение се провежда в лечебното заведение,
утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение.

Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информация за:
1. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния
трудов стаж по специалността;
2. служителите на лечебното заведение, придобили
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите когато лечебното
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
3. студентите и/или специализантите, провеждащи обучение в лечебното заведение, и продължителността на
тяхното обучение, провеждано в лечебното заведение.

2.

Лечебното заведение, кандидатстващо за обучение на Описание на учебната/ите зала/и.
студенти, разполага с учебна/и зала/и.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана Описание на наличната специализирана
литература и учебни пособия за целите на обучението. литература и учебни пособия.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна и аудио- Списък с наличната компютърна и аудиовизуална техника за целите на обучението.
визуална техника.

Справка за лицата с придобита специалност
в системата на здравеопазването, работещи
в лечебното заведение, и техния трудов стаж
по специалността към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на студентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.

Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка на
възможностите за обучение на специализанти, работи
на пълно работно време по трудов договор поне един
специалист с придобита специалност „Нефрология“ и
трудов стаж по нея не по-малко от 5 години съгласно
наредбата по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни

Дипломи за съответното висше образование.
Свидетелства за придобита специалност в
системата на здравеопазването.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудови договори.
Графици.

С Т Р.
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Източник на информация

грижи“, има поне едно лице, завършило съответната
специалност от професионално направление „Здравни
грижи“ и придобило образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.
Длъжностните характеристики на участващите в Длъжностни характеристики.
процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти
в лечебното заведение.

§ 18. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 12, ал. 2, т. 7 се изменя така:

“

„Приложение № 7
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 12, ал. 2, т. 7
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, организирана и осъществявана от лекар/и
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№
1.
2.

3.
4.

Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение има удостоверение за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.
Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение и вписаната в удостоверението
за регистрация по чл. 40 ЗЛЗ.

Източник на информация
Удостоверение за регистрация по чл. 40
ЗЛЗ.
Удостоверение за регистрация по чл. 40
ЗЛЗ.
Годишен отчет за дейността към РЗИ.
Резултати от извършени проверк и на
ИАМН, РЗИ и други контролни органи.
Справка за дейността на лечебното заведение.
Лечебното заведение осъществява дейност не по- Справка за дейността на лечебното замалко от 12 месеца преди подаване на заявлението ведение.
по чл. 2, ал. 1.
Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите относно присъствието и участието в съгласие.
диагностично-лечебния процес на студенти и/или
специализанти.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с учебната програ- Учебна програма, предоставена от лечебма за провеждане на обучение на студенти и/или ното заведение (може и на електронен
специализанти.
носител).

2.

Лечебното заведение провежда практическо обучение График за провеждане на практическо
на студенти и/или специализанти по график.
обучение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.

3.

Към лечебното заведение или отделна негова меди- Доку мент, удостоверяващ наличие на
цинска структура има интерес от страна на висше договореност/и.
училище, удостоверен чрез наличие на договореност
за обучение на една или повече от следните категории лица:
1. студенти по медицина;
2. специализанти по специалност „Обща медицина“
за лица с професионална квалификация „лекар“;
3. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
4. специализанти с професионална квалификация по
медицинска професия от професионално направление
„Здравни грижи“.
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Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение осигурява в пълен обем практическото обучение в амбулатория за първична медицинска помощ, предвидено в утвърдената учебна
програма по специалността „Обща медицина“.
Лечебното заведение осигурява в пълен обем практическото обучение в амбулатория за първична медицинска помощ, предвидено в утвърдените учебни
програми по съответните специалности за лица с
професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“.

5.

За модулите и разделите от практическото обучение
по специалност „Обща медицина“ и/или съответните
специалности за лица с професионална квалификация
по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“, които лечебното заведение
не може да проведе, е налице договореност с друга
база за обучение, която има възможност да проведе
обучение по съответния модул или раздел.
В лечебното заведение има разписани права, задължения и отговорности на студентите и/или специализантите, включително по отношение съставянето
и поддържането на пациентските досиета.
В лечебното заведение са утвърдени правила и е
определено конкретно звено или длъжностно лице
за координация и взаимодействие между висшите
училища и лечебното заведение, което ще извършва
обучение на студенти и/или специализанти.
В лечебното заведение са утвърдени правила за документиране и контрол на присъствието и участието
на студентите и/или специализантите в обучението
(графици, присъствени форми, протоколи от провеждани практически занятия и др.).
В лечебното заведение има установен ред и най-малко
веднъж годишно се проучва мнението на студентите
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби,
предложения и др.).

6.

7.

8.

9.

10.
11.

В лечебното заведение са утвърдени правила за определяне на ежегодния му капацитет за обучение на
студенти и/или специализанти.
В лечебното заведение са утвърдени правила за първоначален и текущ инструктаж на студентите и/или
специализантите.

С Т Р. 4 1

Източник на информация
Справка за възможностите на лечебното
заведение да изпълнява практическото
обу чение в амбулатори я за първична
медицинска помощ, предвидено в утвърдената учебна програма по специалността
„Обща медицина“ и/или съответните
специалности за лица с професионална
квалификация по медицинска професия
от професионално направление „Здравни
грижи“, съдържаща информация за извършената през предходните години дейност,
доказваща възможността за изпълнение
на посоченото обучение.
Доку мент, удостоверяващ наличие на
договореност с друга база за обучение, за
модулите и разделите от практическото
обу чение, които кандидатстващото за
одобрение лечебно заведение не може да
проведе.
Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.
Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.
Длъжностни характеристики, ако е приложимо.
Правила/правилници/инструкции/заповеди на ръководителя на лечебното заведение.
Графици, присъствени форми, протоколи
и други, ако е приложимо.
Правила за проучване удовлетвореността
на студентите и/или специализантите.
Анализ на резултатите от проведените
п роу чва ни я на у довлет воренос т та на
студентите и/или специализантите, ако
е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти
и/или специализанти, ако е приложимо.
Правила за определяне на ежегодния капацитет на лечебното заведение за обучение
на студенти и/или специализанти.
Правила за инструктаж на студентите
и/или специализантите, чието практическо обучение се провежда в лечебното
заведение, утвърдени от ръководителя на
лечебното заведение.

Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага с информация за:
1. преминалите пациенти в амбулаторията, включително диспансеризираните, както и за осъществените
профилактични прегледи;
2. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния трудов стаж по специалността;
3. служителите на лечебното заведение, придобили

Справка с посочените в т. 1 индикатори
за предходните години.
Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването,
работещи в лечебното заведение, и техния
трудов стаж по специалността към датата
на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.

С Т Р.
№

2.
3.
4.
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Индикатори за изпълнение на критерия
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите когато лечебното
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
4. студентите и/или специализантите, провеждащи
обучение в лечебното заведение, и продължителност
та на тяхното обучение, провеждано в лечебното
заведение.

Източник на информация
Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на студентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
Лечебното заведение разполага поне с едно допъл- Описание на допълнителното работно
нително работно място за обучаващия се/специ място.
ализиращия.
Лечебното заведение разполага със специализирана Описание на наличната специализирана
литература за целите на обучението.
литература.
Лечебното заведение разполага с компютърна техника Списък с наличната компютърна техника.
за целите на обучението.

Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на специализанти,
осъществява дейност поне един специалист с придобита специалност „Обща медицина“ и трудов стаж
по нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата
по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни
грижи“, има поне едно лице, завършило съответната
специалност от професионално направление „Здравни
грижи“ и придобило образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Управление на здравните грижи“ от професионално
направление „Обществено здраве“.

Диплома за съответното висше образование.
Свидетелство за придобита специалност
„Обща медицина“.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудов договор, ако е приложимо.

2.

Лекарят, който ще ръководи практическо обучение по Справка от съответната регионална здравспециалност „Обща медицина“, има регистрирани не ноосигурителна каса.
по-малко от 1300 пациенти, включително и пациенти
под диспансерно наблюдение.

3.

Лекарят, който ще ръководи практическо обучение по Договор с НЗОК и/или застраховател.
специалност „Обща медицина“, има сключен договор
с НЗОК и/или застраховател.

§ 19. Създава се приложение № 8 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „з“ и чл. 12, ал. 2, т. 8:

“

„Приложение № 8
към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „з“ и чл. 12, ал. 2, т. 8
Критерий № 1
Структура и организация на дейността на индивидуална или групова практика за първична или специализирана извънболнична помощ, организирана и осъществявана от лекар/и по дентална медицина
Раздел I
Структура и организация на медицинската дейност на лечебното заведение
№
1.

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

Лечебното заведение има удостоверение за регистра- Удостоверение за регистрация по чл. 40
ция по чл. 40 ЗЛЗ.
ЗЛЗ.

БРОЙ 70
№
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Индикатори за изпълнение на критерия

С Т Р. 4 3
Източник на информация

2.

Лечебното заведение осъществява извънболнична Удостоверение за регистрация по чл. 40
помощ по дентална медицина.
ЗЛЗ.
Годишен отчет за дейността към РЗИ.
Резултати от извършени проверки на
ИАМН, РЗИ и други контролни органи.
Справка за дейността на лечебното заведение.

3.

Лечебното заведение осъществява дейност не по- Справка за дейността на лечебното замалко от 12 месеца преди подаване на заявлението ведение.
по чл. 2, ал. 1.

4.

Лечебното заведение осъществява медицински дей- Справка за дейността на лечебното заности, свързани с диагностика и лечение на пациенти ведение.
със заболявания, които са включени в програмите за
обучение на студенти и/или специализанти.

5.

Лечебното заведение осигурява информирано съгласие Документирани случаи на информирано
на пациентите със заболявания, включени в програ- съгласие.
мите за обучение на студенти и/или специализанти,
относно тяхното присъствие и участие в диагностично-лечебния процес.

6.

Лечебното заведение реализира годишно най-малко
50 % над минималния обем от медицинските дейности, съответстващи на изискванията за минимален
обем дейност, определен в утвърдените програми
по съответните специалности (когато такъв обем е
определен в учебната програма).

Справка за осъществената дейност в
съответствие с изискуемия минимален
обем дейност, определен в програмата по
съответната специалност.

Раздел II
Организация на дейността на лечебното заведение, свързана с обучението на студенти и/или
специализанти
№
1.

2.
3.
4.

5.

Индикатори за изпълнение на критерия
Има съответствие на дейността, осъществявана от
лечебното заведение, с предвиденото практическо
обучение в учебните програми на студентите и/или
специализантите по съответната специалност.
Лечебното заведение разполага с учебната програма
за провеждане на обучение на студенти и/или специализанти.
Лечебното заведение провежда практическо обучение
на студенти и/или специализанти по график.

Източник на информация
Справка за дейността на лечебното заведение.
Удостоверение за регистрация по чл. 40
ЗЛЗ.
Учебна програма, предоставена от лечебното заведение (може и на електронен
носител).
График за провеждане на практическо обучение на студенти и/или специализанти,
ако е приложимо.
Към лечебното заведение има интерес от страна на Документ, удостоверяващ наличие на
висше училище, удостоверен чрез наличие на дого- договореност/и.
вореност за обучение на една или повече от следните
категории лица:
1. студенти по дентална медицина;
2. студенти от професионално направление „Здравни
грижи“;
3. специализанти в системата на здравеопазването по
специалности за лица с професионална квалификация
„лекар по дентална медицина“.
Лечебното заведение има възможност за изпълнение Справка за възможностите на лечебното
на не по-малко от 80 % от продължителността в ме- заведение да изпълнява частта от учебната
сеци и съдържанието на утвърдената учебна програма програма по съответната следдипломна
по съответната следдипломна специалност за лица специалност, която може да се изучава
с професионална квалификация „лекар по дентална в извънболничната медицинска помощ,
медицина“ в частта, която може да се изучава в из- съдържаща информация за модулите и
вънболничната медицинска помощ.
разделите от практическото обучение и
тяхната продължителност, възможността
на лечебното заведение да изпълни съответния модул/раздел, както и информация
за извършената през предходните години
дейност, доказваща възможността за изпълнение на съответния модул/раздел.

С Т Р.
№
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Индикатори за изпълнение на критерия
За модулите и разделите от практическото обучение
по съответната следдипломна специалност, които
лечебното заведение не може да проведе, е налице
договореност с друга база за обучение, която има
възможност да проведе обучение по съответния модул или раздел.

Източник на информация
Документ, удостоверяващ наличие на
договореност с друга база за обучение, за
модулите и разделите от практическото
обучение по съответната следдипломна
специалност, които кандидатстващото за
одобрение лечебно заведение не може да
проведе.
В лечебното заведение има разписани права, задъл- Правила/правилници/инструкции/заповежения и отговорности на студентите и/или специ- ди на ръководителя на лечебното заведение.
ализантите, включително по отношение съставянето
и поддържането на пациентските досиета.
В лечебното заведение са утвърдени правила и е Правила/правилници/инструкции/заповеопределено конкретно звено или длъжностно лице ди на ръководителя на лечебното заведение.
за координация и взаимодействие между висшите Длъжностни характеристики, ако е приучилища и лечебното заведение, което ще извършва ложимо.
обучение на студенти и/или специализанти.
В лечебното заведение са утвърдени правила за до- Правила/правилници/инструкции/заповекументиране и контрол на присъствието и участието ди на ръководителя на лечебното заведение.
на студентите и/или специализантите в обучението Графици, присъствени форми, протоколи
(графици, присъствени форми, протоколи от провеж- и други, ако е приложимо.
дани практически занятия и др.).
В лечебното заведение има установен ред и най-малко Правила за проучване удовлетвореността
веднъж годишно се проучва мнението на студентите на студентите и/или специализантите.
и/или специализантите (удовлетвореност, жалби, Анализ на резултатите от проведените
предложения и др.).
п роу чвани я на удовлет вореност та на
студентите и/или специализантите, ако
е приложимо.
Справка за подадени жалби и предложения във връзка с обучението на студенти
и/или специализанти, ако е приложимо.
В лечебното заведение са утвърдени правила за оп- Правила за определяне на ежегодния капаределяне на ежегодния му капацитет за обучение на цитет на лечебното заведение за обучение
студенти и/или специализанти, съобразени включи- на студенти и/или специализанти.
телно и с изискванията за минимален обем дейност,
определен в утвърдените програми по съответните
специалности.
В лечебното заведение са утвърдени правила за пър- Правила за инструктаж на студентите
воначален и текущ инструктаж на студентите и/или и/или специализантите, чието практиспециализантите.
ческо обучение се провежда в лечебното
заведение, утвърдени от ръководителя на
лечебното заведение.

Критерий № 2
Оборудване на лечебното заведение
№
1.

Индикатори за изпълнение на критерия
Лечебното заведение разполага с информация за:
1. общ брой преминали пациенти, брой преминали
пациенти по дейности, включени в програмата за
обучение;
2. брой извършени манипулации, процедури и други
дейности, предвидени като задължителни в утвърдената учебна програма по съответната следдипломна
специалност;
3. брой преминали пациенти по групи заболявания,
включени в учебната програма за съответната следдипломна специалност, ако е приложимо;
4. служителите на лечебното заведение с придобита
специалност в системата на здравеопазването и техния
трудов стаж по специалността;
5. служителите на лечебното заведение, придобили
образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“ от професионално направление
„Обществено здраве“ (в случаите когато лечебното

Източник на информация
Справки с посочените в т. 1 – 3 индикатори
за предходните години.
Справка за лицата с придобита специалност в системата на здравеопазването,
работещи в лечебното заведение, и техния
трудов стаж по специалността към датата
на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1.
Справка за лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ от професионално направление „Обществено здраве“
към датата на подаване на заявлението по
чл. 2, ал. 1, ако е приложимо.
Справка за броя на студентите и/или
специализантите, провеждащи обучение
в лечебното заведение, вкл. периода на
обучението им, към датата на подаване
на заявлението по чл. 2, ал. 1.
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№

Индикатори за изпълнение на критерия
заведение кандидатства за оценка на възможностите
за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“);
6. студентите и/или специализантите, провеждащи
обучение в лечебното заведение, и продължителност
та на тяхното обучение, провеждано в лечебното
заведение.

Източник на информация

2.

Лечебното заведение разполага поне с едно допъл- Описание на допълнителното работно
нително работно място за обучаващия се/специали- място.
зиращия.

3.

Лечебното заведение разполага със специализирана Описание на наличната специализирана
литература за целите на обучението.
литература.

4.

Лечебното заведение разполага с компютърна техника Списък с наличната компютърна техника.
за целите на обучението.

Критерий № 3
Персонал на лечебното заведение
№

Индикатори за изпълнение на критерия

Източник на информация

1.

Лечебното заведение разполага със специалисти за
провеждане на обучение на студенти и/или специализанти:
1. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на специализанти,
осъществява дейност поне един специалист с придобита съответна специалност и трудов стаж по
нея не по-малко от 5 години съгласно наредбата
по чл. 181, ал. 1 ЗЗ;
2. в лечебното заведение, кандидатстващо за оценка
на възможностите за обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни
грижи“, има поне едно лице, завършило съответната специалност от професионално направление
„Здравни грижи“ и придобило образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
специалността „Управление на здравните грижи“ от
професионално направление „Обществено здраве“.

Дипломи за съответното висше образование.
Свидетелства за придобита специалност в
системата на здравеопазването.
Документи, удостоверяващи трудов стаж.
Трудови договори.
Графици.

2.

Длъжностните характеристики на участващите в Длъжностни характеристики.
процеса на обучение регламентират правата, задълженията и отговорностите им във връзка с провеждане на обучение на студенти и/или специализанти
в лечебното заведение.

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. (1) В срок до 31.12.2021 г. министърът на здравеопазването утвърждава първоначалния
списък по чл. 3, ал. 2 с лицата, заявили желание за участие в състава на експертни комисии.
(2) До утвърждаването на списъка по чл. 3, ал. 2 съставът на експертните комисии се определя по досегашния ред.
§ 21. Производствата за получаване на одобрение за обучение на студенти и специализанти,
които са започнали към датата на влизане в сила на тази наредба, но по които няма издадена
заповед по чл. 91, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, се довършват по досегашния ред,
освен ако лечебното заведение подаде заявление, че желае оценяването да се извърши по реда
на тази наредба.
§ 22. Наредбата влиза в сила седем дни след обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение § 11, т. 1, който влиза в сила след утвърждаването на списъка по чл. 3, ал. 2.
Министър:
Стойчо Кацаров
4981

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 20 от
8.09.2011 г. относно правилата за безопасност
и стандартите за пътническите кораби (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2011 г.; доп., бр. 93 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 52 от 2017 г. и бр. 7 от 2020 г.)
§ 1. Приложение № 1 към чл. 13 се отменя.
§ 2. Приложение № 2 към чл. 17 се отменя.
Допълнителни разпоредби
§ 3. Навсякъде в наредбата думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № I
от Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 на
Комисията от 19 ноември 2019 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейс
кия парламент и на Съвета за правилата за
безопасност и стандартите за пътническите

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

кораби, по отношение на изискванията за
безопасност за пътнически кораби, осъществяващи вътрешни пътувания (ОВ, L 83 от
19 март 2020 г.)“.
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № III
от Делегиран регламент (ЕС) 2020/411 на
Комисията от 19 ноември 2019 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейс
кия парламент и на Съвета за правилата за
безопасност и стандартите за пътническите
кораби, по отношение на изискванията за
безопасност за пътнически кораби, осъществяващи вътрешни пътувания“.
§ 5. Навсякъде в наредбата думата „ненакърнено“ се заменя с „неповредено (изправно)“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 19 септември 2021 г.
Министър:
Георги Тодоров
5034
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „ЕЕ-1“
Координатна система БГС 2005, зона 35

МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

№

РАЗРЕШЕНИЕ № 568
от 6 август 2021 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„ЕЕ-1“, разположена на територията на община
Своге и община Ботевград, област София, и
община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 88 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и
протоколно решение по т. 24 от Протокол № 40 от
заседанието на Министерския съвет на 28.07.2021 г.
разрешавам на „България алфа“ – ЕАД, ЕИК
201803908, титуляр на разрешението, със седалище и адрес на управление – България, област
София (столица), община Столична, гр. София,
п.к. 1124, район „Средец“, ж.к. Яворов, ул. Добромир Хриз № 7, да извърши за своя сметка
търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „ЕЕ-1“,
разположена на територията на община Своге
и община Ботевград, област София, и община
Мездра, област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 166,50 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Живков

Y (m)

Х (m)

1.

4776188

203453

2.

4775978

205101

3.

4776814

205592

4.

4776732

206973

5.

4776573

207326

6.

4777142

207857

7.

4777117

209022

8.

4777839

208971

9.

4777712

210717

10.

4777092

211881

11.

4776009

212611

12.

4773966

212919

13.

4772376

213573

14.

4772342

215043

15.

4762153

222907

16.

4760710

223194

17.

4762938

212210

18.

4764741

210295

19.

4765985

201556

20.

4768439

203325

21.

4769027

203335

22.

4769306

203336

23.

4769211

203586

24.

4768632

203808

25.

4768141

203867

26.

4767911

204137

27.

4768104

204641

28.

4767676

205129

29.

4767684

205525

30.

4767414

205831

31.

4767240

206350

32.

4766483

206203

33.

4766074

207049

34.

4766253

207301

35.

4766633

207583

36.

4766689

207806

37.

4767160

207917

38.

4767030

208163

39.

4767232

208802

40.

4767383

209440
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№

Y (m)

Х (m)

№

Y (m)

Х (m)

41.

4767633

209995

85.

4772738

205678

42.

4768298

209824

86.

4772932

205643

43.

4768283

209341

87.

4773038

205644

44.

4768330

208838

88.

4773165

205665

45.

4768743

209257

89.

4773222

205760

46.

4768958

208905

90.

4773465

205850

47.

4768957

208267

91.

4773602

205869

48.

4769652

208694

92.

4773708

205760

49.

4769715

207628

50.

4769552

207485

Изключена площ 2
№

Y (m)

Х (m)

51.

4770151

206628

93.

4769756

208995

52.

4769695

205962

94.

4769950

209188

53.

4769703

205307

95.

4770141

209277

54.

4769841

204395

96.

4770335

209344

55.

4769865

203975

97.

4770368

209404

56.

4769671

203344

98.

4770310

209460

57.

4770404

203356

99.

4770200

209454

58.

4770521

203643

100.

4770094

209547

59.

4771197

203682

101.

4769866

209661

60.

4771181

204088

102.

4769577

209647

61.

4772181

204131

103.

4769520

209650

62.

4772215

203356

104.

4769462

209648

63.

4772412

203369

105.

4769331

209488

64.

4772505

203515

106.

4769273

209480

65.

4773119

203402

107.

4769189

209430

66.

4773826

203413

108.

4769100

209547

67.

4773826

203537

109.

4769011

209651

68.

4774623

203427

110.

4768880

209775

111.

4768844

209749

Изключена площ 1
№

Y (m)

Х (m)

112.

4768789

209642

69.

4773742

205746

113.

4768911

209332

70.

4773762

205852

114.

4768941

209304

71.

4773745

205876

115.

4769095

209311

72.

4773619

205886

116.

4769197

209220

73.

4773449

205938

117.

4769325

209226

74.

4773386

205933

118.

4769366

209235

75.

4773265

205901

119.

4769500

209331

76.

4773172

205784

120.

4769519

209232

77.

4772995

205808

121.

4769600

209237

78.

4772863

205875

122.

4769650

209260

79.

4772805

205941

123.

4769719

209271

124.

4769695

209087

80.

4772773

205952

81.

4772685

205880

82.

4772589

205843

83.

4772583

205780

125.

4768612

209734

84.

4772611

205719

126.

4768646

209828

Изключена площ 3
№

Y (m)

Х (m)
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№

Y (m)

Х (m)

№

Y (m)

Х (m)

127.

4768683

209878

167.

4763354

220944

128.

4768735

209965

168.

4763340

220890

129.

4768685

209923

169.

4763409

220798

130.

4768638

209858

170.

4763500

220788

131.

4768600

209762

171.

4763482

220695

132.

4768601

209735

172.

4763581

220536

Изключена площ 4

173.

4763658

220528

№

Y (m)

Х (m)

174.

4763488

220416

175.

4763511

220365

133.

4763620

217366

134.

4763511

217670

Изключена площ 7

135.

4763456

217863

№

Y (m)

Х (m)

136.

4763362

217978

176.

4762157

220976

137.

4763313

217994

177.

4762295

221060

138.

4763324

217923

178.

4762306

221129

139.

4763396

217828

179.

4762166

221345

140.

4763458

217666

180.

4762117

221311

141.

4763504

217611

181.

4762172

221229

142.

4763586

217363

182.

4762162

221168

183.

4762070

221108

Изключена площ 5
№

Y (m)

Х (m)

Изключена площ 8

143.

4763257

217460

№

Y (m)

Х (m)

144.

4763264

217467

184.

4767120

211914

145.

4763173

217631

185.

4767125

212885

146.

4763176

217682

186.

4766515

212950

147.

4763161

217780

4766200

211970

148.

4763153

217835

187.
4997

149.

4763130

217881

150.

4763101

217890

151.

4763112

217796

152.

4763154

217627

153.

4763207

217511

Изключена площ 6
№

Y (m)

Х (m)

154.

4763647

220328

155.

4763700

220362

156.

4763721

220500

157.

4763772

220525

158.

4763731

220604

159.

4763685

220629

160.

4763689

220697

161.

4763639

220708

162.

4763588

220808

163.

4763564

220838

164.

4763479

220898

165.

4763485

220980

166.

4763403

220998

РАЗРЕШЕНИЕ № 569
от 6 август 2021 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Марго“, разположена в землищата на с. Царевец и с. Горна
Бешовица, община Мездра, област Враца
На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства (ред.,
ДВ, бр. 98 от 2018 г.), § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за подземните богатства
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и протоколно решение по
т. 23 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 22 юли 2021 г. разрешавам на
„Дионисомарбле“ – ЕООД – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 121670026, със
седалище и адрес на управление – София 1301,
ул. Отец Паисий № 17, ет. 4, ап. 8, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Марго“, разположена в землищата на с. Царевец
и с. Горна Бешовица, община Мездра, област
Враца, при следните условия:

С Т Р.
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1. Срокът на разрешението е две години.
2. Размерът на площта е 2,3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Марго“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4696000

8546000

2.

4696000

8546655

3.

4695740

8547500

4.

4694500

8547500

5.

4694500

8547200

6.

4694320

8547000

7.

4694320

8546000

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Марго“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4787859

240156

2.

4787829

240811

3.

4787531

241643

4.

4786291

241587

5.

4786305

241287

6.

4786134

241079

7.
4998

4786180

240080

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 573-НИФ
от 10 август 2021 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 177, ал. 2, 5 и 6
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от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на УД „ДСК Управление
на активи“ – АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Московска № 19, за организиране и управление на национален договорен
фонд от отворен тип „ДСК Хоризонт 2030“.
Вписва „ДСК Хоризонт 2030“ като национален договорен фонд от отворен тип във водения
от Комисията за финансов надзор регистър по
чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове, издадени от национален договорен фонд
от отворен тип „ДСК Хоризонт 2030“.
Потвърждава документа с ключова информация за инвеститорите на национален договорен
фонд от отворен тип „ДСК Хоризонт 2030“.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.

5047

Председател:
Б. Атанасов

РЕШЕНИЕ № 574-НИФ
от 10 август 2021 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 177, ал. 2, 5 и
6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на УД „ДСК Управление
на активи“ – АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Московска № 19, за организиране и управление на национален договорен
фонд от отворен тип „ДСК Хоризонт 2035“.
Вписва „ДСК Хоризонт 2035“ като национален договорен фонд от отворен тип във водения
от Комисията за финансов надзор регистър по
чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове, издадени от национален договорен
фонд от отворен тип „ДСК Хоризонт 2035“.
Потвърждава документа с ключова информация за инвеститорите на национален договорен
фонд от отворен тип „ДСК Хоризонт 2035“.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.

5048

Председател:
Б. Атанасов
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РЕШЕНИЕ № 575-НИФ
от 10 август 2021 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор (ЗКФН) и чл. 177, ал. 2, 5 и 6
от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на УД „ДСК Управление
на активи“ – АД, със седалище и адрес на управ
ление: гр. София, ул. Московска № 19, за организиране и управление на национален договорен
фонд от отворен тип „ДСК Хоризонт 2040“.
Вписва „ДСК Хоризонт 2040“ като национален договорен фонд от отворен тип във водения
от Комисията за финансов надзор регистър по
чл. 30, ал. 1, т. 6 от ЗКФН.
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове, издадени от национален договорен фонд
от отворен тип „ДСК Хоризонт 2040“.
Потвърждава документа с ключова информация за инвеститорите на национален договорен
фонд от отворен тип „ДСК Хоризонт 2040“.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.

5049

Председател:
Б. Атанасов
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се осигуряват работните места за педагогически
специалисти, за да се гарантира изпълнението
на държавния образователен стандарт за пред
училищното образование.
5. Финансово осигуряване: Чрез държавните
стандарти за съответните делегирани от държавата дейности – МОН, чрез бюджета на Община
Велико Търново за местните дейности.
Копие от заповедта да се връчи на всички
заинтересовани лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

5015

ЗАПОВЕД № РД-22-1436
от 2 август 2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и съг
ласно чл. 310, ал. 5 във връзка с чл. 313, ал. 1,
т. 3, чл. 314, ал. 4, чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 321,
ал. 1 и чл. 323 от Закона за предучилищното
и училищното образование и Решение № 646
от 29.07.2021 г. на Великотърновския общински
съвет нареждам:
Считано от новата учебна 2021/2022 година
да се открие общинска детска градина, публична
общинска собственост, УПИ – IV, кв. 360A, по
ПУП на гр. Велико Търново, представляващ ПИ
с идентификатор 10447.515.667 по кадастралната
карта на гр. Велико Търново, както следва:
1. Наименование и официален адрес: Детска
градина „Шареният замък“, Велико Търново,
кв. Бузлуджа, Зона В, ул. Димитър Рашев № 5.
2. Вид на детската градина: Детска градина
с пет целодневни групи за деца от тригодишна
възраст до постъпването им в първи клас.
3. Сведения за броя на децата, които ще се
отглеждат, възпитават, социализират и обучават
в детската градина: 120 деца, разпределени в пет
възрастови групи.
4. Персонал: Числеността на персонала се определя съобразно броя на групите, като приоритетно

За кмет:
Сн. Данева-Иванова

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XXVII-7
от 29 юли 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и 9 във връзка с чл. 134, ал. 3 от
ЗУТ, Решение № ХVІІІ-8 от 28.01.2021 г. на Общинския съвет – Ямбол, Решение № 8 – т. 6, от
15.07.2021 г. на ОЕСУТ – Ямбол, Общинският
съвет – Ямбол, одобрява проект за изменение
на общия устройствен план на община Ямбол
за ПИ 87374.43.11 по КК на гр. Ямбол, м. Аеците, с който се променя устройствената зона от
земеделска територи я – нива, в устройствен
режим – територии с допустима промяна на
предназначението за предимно производствени
дейности.

5061

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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Председател:
А. Шиков

52. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-59 от
17.08.2021 г. за Подобект: „Пътна връзка от КС
„Нова Провадия“ до СОГ „Златина“, етап: „Компресорна станция „Нова Провадия“, част от обект
„Разширение на газопреносната инфраструктура
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, на територията на: област Варна,
община Ветрино, землище с. Ветрино и община
Провадия, землище с. Златина. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5080
70. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С210010-091-0000734/12.08.2021 г. възлага на
Богомил Радославов Филипов, Видин, ж.к. Бонония, бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 9, следния недвижим
имот: производствена (промишлена) сграда, трети
етаж, със застроена площ 296,50 кв. м от масивна
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сграда – битов комбинат, построена в УПИ с планоснимачен номер 94, за който е отреден парцел
№ XVI, попадащ в кв. 12 по регулационния план
на гр. Бобошево, област Кюстендил, утвърден със
Заповед № 231 от 4.12.1990 г. на кмета на община
Бобошево, с урегулирана площ на имота 800 кв. м,
намиращ се в гр. Бобошево, ул. Иван Кепов № 5,
община Бобошево, област Кюстендил. Имотът
е закупен за сумата 6666 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
за възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
5013
58. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК съгласно постановление
за възлагане на недвижим имот изх. № С210016091- 0 0 0 0728/11.08.2021 г. възлага на Симеон
Владимиров Крайнев, ЕГН 8402166601, адрес
за кореспонденция: София, ул. Еровете № 16,
адрес по чл. 8 от ДОПК: София, ул. Еровете
№ 16, следния недвижим имот, намиращ се в
с. Момино село, община Раковски, област Пловдив, а именно: поземлен имот с идентификатор
48948.103.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-7
от 3.02.2010 г. на и.д. на АГКК, последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от
4.08.2014 г., адрес на поземления имот: местност
Савака, площ: 9101 кв. м, а съгласно титул за
собственост – 8970 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид земеделска земя, категория на
земята: 0, предишен идентификатор: няма, номер
по предходен план: 770035, квартал: 3, парцел:
I-005, 006, 007, при съседи: 48948.103.6, 48948.103.5,
48948.103.2, 48948.108.53, 48948.77.34. Същият е
придобит с нотариален акт № 129, том 93, рег.
№ 32857, дело № 7450 от 29.12.2009 г., издаден от
Службата по вписванията – Пловдив, за сумата
33 550 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
5041
38. – Академията на МВР – София, обявява
подборна процедура за заемане на една академична длъжност главен асистент за държавни
служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за МВР от област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, учебни дисциплини
„Полицейско право“, „Опазване на обществения
ред“, „Миграционен контрол“ и „Контрол на
общоопасните средства“ в катедра „Опазване на
обществения ред“ на факултет „Полиция“ при
Академията на МВР, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в деловодството на Академията на МВР на адрес: София,
бул. Александър Малинов № 1. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи са
публикувани на сайта на АМВР. Документи и
справки на тел. 02/9829 316. Служител за контакт:
Даниела Стайкова, тел. 02/9829 316.
5012
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51. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по
физиология и патофизиология – Сектор „Патофизиология“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, кабинет № 205,
тел. 02/9172 681 – секретар на катедрата – Иван
Филипов.
5035
51а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по
обща и оперативна хирургия – Клиника по обща
и чернодробно-панкреатична хирургия на база
УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Св. Георги Софийски
№ 1, канцелария на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“,
тел. 02/9230 650.
5036
51б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурси за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Ортопедия и травматология“ за нуждите на
Катедрата по ортопедия и травматология – един
за база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ и един за
база УМБАЛ „Света Анна“, със срок 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1527, ул. Бяло море
№ 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра
по ортопедия и травматология, при технически
секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел.: 02/9432
359 и 0886 277 159.
5037
51в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Дерматология и венерология“ за нуждите
на Катедрата по дерматология и венерология на
база Клиника по кожни и венерически болести
към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, канцелария на Катедрата
по дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 454.
5038
51г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Дерматология и венерология“ за нуждите на Катедрата
по дерматология и венерология на база Клиника
по кожни и венерически болести към УМБАЛ
„Александровска“ със срок 2 месеца от обнарод-
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ването на обявата в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски
№ 1, канцелария на Катедрата по дерматология
и венерология, УМБАЛ „Александровска“, тел.
02/9230 454.
5039
51д. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
един професор в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите
на Катедрата по акушерство и гинекология на
база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра
по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113,
тел. 02/9172 376.
5040
563. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и
аеродинамика „ А кад. А нгел Ба левск и“ при
БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент по научна специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на
машиностроителните материали“ в научна област
5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание – един за
нуждите на направление „Изпитване и анализ“
и ЛИМК към института, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат в института, София, бул. Шипченски
проход № 67 – отдел „Организация и управление
на човешките ресурси“, тел. 02/4626228.
5025
564. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и
аеродинамика „ А кад. А нгел Ба левск и“ при
БАН – София, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност главен асистент по научна
специалност 02.19.07 „Защита на населението
и народното стопанство в критични ситуации
(технологии и средства за сигурност и защита на
критична инфраструктура при кризи)“ в научна
област 5. Технически науки, професионално
направление 5.13. Общо инженерство – двама
за нуждите на Научна секция 5 „Технологии и
системи за защита“ към института, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в инстит у та, София,
бул. Шипченски проход № 67 – отдел „Организация и управление на човешките ресурси“,
тел. 02/4626228.
5026
3. – Националният институт по метеорология
и хидрология – София, обявява конкурс за прием
на редовни и задочни докторанти в НИМХ за
учебната 2021/2022 г. в съответствие с Решение
№ 437 от 2 юни 2021 г. на Министерския съвет и
Заповед № НД-04-15 от 5.08.2021 г. на генералния
директор на НИМХ по докторска програма „Метеорология“ в професионално направление 4.4.
Науки за земята от област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
по следните теми: в департамент „Метеорология“:
„Съставяне на оперативни агрометеорологични
прогнози за условията за растеж, развитие и про-
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дуктивност на земеделските култури“ – една задочна докторантура в секция „Агрометеорология“,
„Метеорологично осигуряване на дисперсионни
модели“ – една задочна докторантура в секция
„Моделиране на атмосферното замърсяване“,
„Влияние на метеорологичните условия върху
динамиката и концентрацията на фини прахови
частици в атмосферата“ – една задочна докторантура в секция „Приложна метеорология“,
„Изследване концентрациите на въглерод и въглеродсъдържащи съединения във фини прахови
частици (ФПЧ 2.5 и ФПЧ1) в градска среда“ – една
редовна докторантура в секция „Приложна метеорология“; в департамент „Прогнози и информационно обслужване“: „Асимилация на данни в
регионалния нехидростатичен числен модел за
прогноза на времето AROME-BG“ – една редовна
докторантура в секция „Числено моделиране“,
„Изгра ж дане на автоматизирана система за
дългосрочна прогноза на времето в България за
адаптация към климатичните промени“ – една
задочна докторантура в секция „Числено моделиране“, „Спътникови приложения за анализ и
прогноза на състоянието на растителна земна
повърх ност“ – една редовна док торант у ра в
секция „Дистанционни измервания“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на НИМХ,
София, бул. Цариградско шосе № 66; за справки:
тел. +359 2 462 4529.
5042
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на
план за улична регулация на ул. Румен войвода
от о.т. 48 до о.т. 50 и изменение границите на
прилежащи УПИ IX-440, УПИ X-441, 442, УПИ
XII-443, УПИ XIII-444, УПИ XIV-445, УПИ XV446, УПИ XVI-447 и УПИ XVII-428, кв. 235, на
част от м. Подуене и изменение границите на УПИ
XII – ,,за озеленяване“, кв. 244, м. Слатина – Хр.
Смирненски, район ,,Слатина“. Проектът е изложен в Район ,,Слатина“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез Район ,,Слатина“.
5055
17. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 441 от
22.07.2021 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
застрояване за м. Триъгълника – Ботевградско
шосе, кв. 2, УПИ І – „за чисто производство, складове и офиси“, и УПИ ІІІ-1069 – „за производство,
складове и офиси“, обособяване на нови УПИ ІІІ1046, 1050, 1069, 1517, 1187, 1263, 1155, 1255, 1265,
1226, 1382 – „за безвредно производство, складове
и офиси“, изменение на улична регулация по
о.т. 22а-23; по о.т. 57-56-55; новопроектирана задънена улица по о.т. 57-57а-57б за поземлени имоти
с идентификатори 68134.615.1046, 68134.615.1050,
68134.615.10 69, 68134.615.1517, 68134.615.1187,
68134.615.1263, 68134.615.1155, 68134.615.1255,
68134.615.1265, 68134.615.1226 и 68134.615.1382.
Проектът е изложен в Район „Подуяне“. Решението
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може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Подуяне“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5056
73. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за план за регулация и застрояване, решение
по протокол № ЕС-ПО-09 от 1.07.2021 г., т. 1, на
комисията към Общинския експертен съвет по
устройство на територията на Столичната община
за приемане на пазарните оценки на поземлените
имоти в обхвата на проекта за план за регулация
и застрояване на м. Левски – зона Г, кв. 17 и 17а,
в граници: от север – ул. Ген. Климент Бояджиев,
от изток – ул. Поручик Георги Кюмюрджиев, от
юг – бул. Владимир Вазов, и от запад – ул. Станислав Доспевски, които са изложени в Район
„Подуяне“. Заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Район „Подуяне“.
5058
615. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на действащ подробен устройствен план – изменение на план за улична
регулация в участък между о.т. 326 до о.т. 423 по
ул. Зорница, обособяване на нови прилежащи
квартали – кв. 84а, кв. 85 и кв. 89, заличаване
на улица, напречна на ул. Зорница, от о.т. 604 до
о.т. 606, м. Волуяк – гарата, район „Връбница“.
Проектът е изложен в Район „Връбница“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с предложения проект и да направят
писмени възражения, предложения и искания
чрез Район „Връбница“ до главния архитект на
Столичната община.
5057
138. – Община Бойчиновци на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 196, взето с протокол № 33 от 23.07.2021 г. на
редовно заседание на Общинския съвет – гр. Бойчиновци, се одобряват: 1. проект за изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация в следния обхват: улица от о.к. 16 през
о.к. 13 до о.к. 2 и улица от о.к. 17 през о.к. 12 до
о.к. 3, прилежащи кв. 15, 15А и 14 по плана на
с. Громшин, община Бойчиновци, като с плана за
улична регулация уличната регулационна линия
на улица от о.к. 16 през о.к. 13 до о.к. 2 и улица
от о.к. 17 през о.к. 12 до о.к. 3 на прилежащите
кв. 15, 15А и 14 да мине по съществуващите кадастрални линии на поземлените имоти съгласно
приложения проект; 2. проект за изменение на
подробен устройствен план – план за улична
регулация в следния обхват: от о.к. 95 през 99 –
101 – 198 – 199 – 201 – 202 до о.к. 203, прилежащи
кв. 68, 72, 70, 74, 76 и 77 по плана на с. Мадан,
община Бойчиновци, като с плана за улична
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рег улаци я уличната рег улационна лини я от
о.к. 95 през 99 – 101 – 198 – 199 – 201 – 202 до
о.к. 203, прилежащи кв. 68, 72, 70, 74, 76 и 77 да
мине по съществуващите кадастрални линии
на поземлените имоти съгласно приложения
проект; 3. проект за изменение на ПУП – ПУР в
следния обхват: от о.к. 36 до о.к. 56, прилежащи
кв. 15, 17, 18 и 28 по плана на с. Мърчево, община
Бойчиновци, като с плана за улична регулация
уличната регулационна линия от о.к. 36 до о.к.
56 на прилежащите кв. 15, 17, 18 и 28 да мине
по съществуващите кадастрални линии на поземлените имоти съгласно приложения проект;
4. проект за изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
в следния обхват: от о.к. 226 до о.к. 272, прилежащи кв. 55 и 56 по плана на с. Лехчево, община
Бойчиновци, като с плана за улична регулация
уличната регулационна линия от о.к. 226 до о.к.
272 на прилежащите кв. 55 и 56 да мине по съществуващите кадастрални линии на поземлените
имоти съгласно приложения проект; 5. проект за
изменение на ПУП – ПУР в следния обхват: от
о.к. 67 – 68 до о.к. 82, прилежащи кв. 18 и 19 по
плана на с. Кобиляк, община Бойчиновци, като с
плана за улична регулация уличната регулационна
линия от о.к. 67, о.к. 68 до о.к. 82 на прилежащите
кв. 18 и 19 да мине по съществуващите кадастрални линии на поземлените имоти съгласно
приложения проект. Проектите се одобряват по
графичната и текстовата част и са неразделна част
от решението. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5024
12. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 589-8 по протокол № 17
от 15.06.2021 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за кв. 7, 8, 9, 10, 11 и
12, м-ст Трошеви ниви и м-ст Кюклюк, район
„Владислав Варненчик“, гр. Варна, ведно със специализираните схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
5098
15. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 590-8 по протокол № 17
от 15.06.2021 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за УПИ VII-30 – „за
жил. сгради“, и УПИ VIII-30 – „за жил. сгради“,
кв. 30, по плана на к.к. „Св. св. Константин и
Елена“, гр. Варна. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра
чрез Общинския съвет – Варна, пред Административния съд – Варна.
5099
77. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 309 от 2.08.2021 г. на Общинския
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съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – УПС за МТП
в имот № 41006.11.138 в м. Джалилца по КККР
на с. Късак с възложител „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян.
5070
78. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
Решение № 306 от 2.08.2021 г. на Общинския съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ПП на външно
електро- и ВиК захранване на УПИ І-45138, 45328
в кв. 45 на гр. Доспат с възложители Ангелина
Малинова, Екатерина Дебелушина и Владимир
Загоров. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Смолян.
5078
6. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 550 от
29.07.2021 г. на Общинския съвет – Карлово, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – трасета на електропровод и водопровод
за захранване на поземлен имот с идентификатор 02720.44.7 в местност Берекова воденица по
КККР на гр. Баня, община Карлово. Подробният
устройствен план – парцеларен план предвижда
ново трасе на електропровод, което да премине
през поземлени имоти, както следва: ПИ с ид.
02720.37.42 с НТП – „за друг вид производствен,
складов обект“ – частна собственост, ПИ с ид.
02720.37.44 с НТП – „рибарник“ – частна собственост, ПИ с ид. 02720.44.39 с НТП – „за местен
път“ – публична общинска собственост, и ПИ с
ид. 02720.44.334 с НТП – „за местен път“ – общинска публична собственост, и трасе на водопровод
от съществуващ водопровод, което да премине
през поземлени имоти, както следва: ПИ с ид.
02720.44.334 с НТП – „за местен път“ – публична
общинска собственост, и ПИ с ид. 02720.79.43 с
НТП – „за местен път“ – публична общинска
собственост, по КККР на гр. Баня. Настоящото
решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово
пред Административния съд – Пловдив.
5029
9. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че на основание Решение № 551 от 29.07.2021 г. на
Общинския съвет – Карлово, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на
водопровод за захранване на поземлен имот с
идентификатор 77462.127.8 в местност Под текето
по КККР на с. Христо Даново. Подробният устройствен план – ПП предвижда трасето за уличен
водопровод за захранване на ПИ с идентификатор
77462.127.8 в м. Под текето по КККР на с. Христо Даново да премине през ПИ с идентификтор
77462.127.301 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост,
ПИ с идентификатор 77462.126.299 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, и ПИ с идентификатор
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77462.127.20 – пасище, мера – общинска частна
собственост, по КККР на с. Христо Даново.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
5030
10. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 549 от
29.07.2021 г. на Общинския съвет – Карлово, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за обект: „Трасета за кабели
ниско напрежение от ТП „Мачтов“ до КРШ 2
и от КРШ 2 до съществуваща въздушна мрежа
ниско напрежение в кв. 64 по устройствения
план на гр. Баня“, във връзка с чл. 150 от ЗУТ.
Подробният устройствен план – парцеларен план
предвижда ново трасе на електропровод, което
да премине през поземлени имоти в землището
на гр. Баня, както следва: ПИ с идентификатор
02720.184.216 с НТП – „за местен път“ – публична общинска собственост, ПИ с идентификатор
02720.79.80 с НТП – „за път от републиканска
пътна мрежа“ – публична държавна собственост,
ПИ с идентификатор 02720.76.316 с НТП – „насип,
насипище“ – публична държавна собственост, и
ПИ с идентификатор 02720.184.317 с НТП – „насип, насипище“ – публична държавна собственост, до регулационната граница на гр. Баня.
Настоящ ото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
5005
2. – Община Костенец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за териториите, необходими за изграждане на жп линия София – Пловдив, участък
Ихтиман – Септември от жп км 68+054 до жп
км 68+426, разположени в землището на с. Горна
Василица, община Костенец, област София. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5059
818. – Община гр. Кубрат, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Изграждане на кабелна
захранваща линия HH 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1057 на
път II-49 „Старо село – Задруга“ км 85+270, част
от електронна система за събиране на таксите
за ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства с
обща техническа допустима максимална маса до
3,5 т“, с дължина 21,24 м, изцяло преминаваща
през ПИ с ид. 72337.100.53 по КК на с. Тертер,
община Кубрат, държавна собственост. Проектът
е изложен в сградата на общината, стая № 2. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5027
14. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за съгласуване
и одобряване проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за „Външно ел. захранване на ведомствен резервоар и колонка
за дизелово гориво на кариера за скалнооблицовъчни материали от находище „Дионисо 2“ в
землището на с. Горна Кремена“ с обхват: ПИ
№ 16256.15.1; ПИ № 16256.15.11; ПИ № 16256.15.68;
П И № 162 56.1 5.69; П И № 162 56.1 5. 8 6; П И
№ 16256.15.87; ПИ № 16256.15.90; ПИ № 16256.15.94;
ПИ № 16256.15.129; ПИ № 16256.16.243; ПИ
№ 16256.16.261. Проектът с пълна текстова и
графична част на ПУП – ПП се намира за разглеждане и обществен достъп всеки работен
ден в стая № 105, ет. 1, в сградата на Община
Мездра, с административен адрес: гр. Мездра,
ул. Хр. Ботев № 27. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения до кмета на общината в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
5006
15. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна
предназначението на земеделска земя и горски
територии в обхвата на концесионната площ
на „Кариера за добив на подземни богатства“
от находище „Дионисо“ и „Дионисо – участък
втори“ с обхват: ПИ 12704.53.4; ПИ 12704.54.3;
ПИ 12704.53.10; ПИ 12704.54.2; ПИ 12704.53.3; ПИ
12704.226.2; ПИ 12704.226.79; ПИ 12704.226.38; ПИ
12704.14.5; ПИ 12704.14.3; ПИ 12704.226.40; ПИ
12704.226.30; ПИ 12704.226.37; ПИ 12704.14.20;
ПИ 12704.244.7; ПИ 12704.9.16; ПИ 12704.226.29;
ПИ 12704.226.32 и ПИ 12704.226.31, в землището
на с. Върбешница, община Мездра. Проектът с
пълна текстова и графична част на ПУП – ПЗ
се намира за разглеждане и обществен достъп
всеки работен ден в стая № 105, ет. 1, в сградата
на Община Мездра, с административен адрес:
гр. Мездра, ул. Христо Ботев № 27. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да правят писмени възражения до кмета
на общината в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5007
16. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за съгласуване и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване за промяна
предназначението на земеделска земя и горски
територии в обхвата на концесионна площ на
„Кариера за добив на подземни богатства“ от
находище „Енджи север“, участък в контур 1
„Запад“ и участък в контур 2 „Изток“ в землището на с. Горна Кремена с обх ват: ПИ
16256.16.15; ПИ 16256.16.93; ПИ 16256.16.108; ПИ
16256.16.183; ПИ 16256.17.50; ПИ 16256.17.53; ПИ
16256.57.61; ПИ 16256.16.39; част от ПИ 16256.16.88;
ПИ 16256.16.95; ПИ 16256.16.112; ПИ 16256.17.43;
ПИ 16256.17.54; част от ПИ 16256.16.267; ПИ
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16256.87.2; ПИ 16256.16.184; ПИ 16256.16.203; ПИ
16256.16.215; ПИ 16256.17.197; ПИ 16256.17.198;
ПИ 16256.17.258; ПИ 16256.50.151, в землището
на с. Горна Кремена, община Мездра. Проектът
с пълна текстова и графична част на ПУП – ПЗ
се намира за разглеждане и обществен достъп
всеки работен ден в стая № 105, ет. 1, в сградата
на Община Мездра, с административен адрес:
гр. Мездра, ул. Христо Ботев № 27. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да правят писмени възражения до кмета
на общината в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5008
65. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за съгласуване
и одобряване проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изместване на част
от ВЕ „Ушите“, минаващ през имоти 16256.35.116
и 16256.35.37, м. Плочата, част от кабелно трасе
на „Председник“ – ООД, и мачтов трафопост
МТП „Копривлен“ 250 kVA, обслужващ находище „Плочата“ в землището на с. Горна Кремена.
Проектът с пълна текстова и графична част на
ПУП – ПП се намира за разглеждане и обществен
достъп всеки работен ден в стая № 105, ет. 1, в
сградата на Община Мездра с административен
адрес: Мездра, ул. Хр. Ботев № 27. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до кмета
на общината в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5043
11. – Община Мъглиж на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 296 от
27.07.2021 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж,
е одобрен проект на ПУП – изменение на план
за регулация на гр. Мъглиж с териториален
обхват – УПИ І-1419 (ПИ 49494.701.1419), УПИ
ІІ-1422 (ПИ 49494.701.1422), УПИ ІІІ-1423, (ПИ
49494.701.1423), УПИ ІV-1428 (ПИ 49494.701.1428),
УПИ V-1431 (ПИ 49494.701.1431), УПИ VІ-2926 (ПИ
49494.701.2926) и УПИ VІІ-1437 (ПИ 49494.701.1437)
в кв.115, както следва: разделяне на УПИ IV-1428
в кв. 115 на два с равни площи новообразувани
УПИ с проектни номера XV-2957 и XVI-2958;
превеждане на регулационната линия на кв. 115
между о.т. 428 и о.т. 427 в съответствие с кадастралните граници. Проектът е изработен на
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ. Решението
подлежи на обжалване на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до
Административния съд – Стара Загора.
5051
11а. – Община Мъглиж на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 308 от
27.07.2021 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж,
е одобрен парцеларен план за обект: „Ел. захранване на ПИ с идентификатор 66103.28.97“, в
землището на с. Селце, община Мъглиж, област
Стара Загора. Трасето на електропровода започва
от ЕТ, монтирано на стълб НН № 23 в поземлен
имот с идентификатор 66103.888.9901 (улица в
регулацията на с. Селце, собственост на Община Мъглиж), преминава през поземлен имот с
идентификатор 66103.28.398 (нива, собственост
на Рени Мариянова Малева), поземлен имот с
идентификатор 66103.28.290 (водно течение, река,
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собственост на държавата – МОСВ) и достига до
поземлен имот с идентификатор 66103.28.97 (урбанизирана територия, предназначен за жилищно
застрояване) в землището на с. Селце, община
Мъглиж, собственост на възложителя. Общата
дължина на трасето за електропровода е 23,27
м. Площта на сервитута е 46,54 кв. м. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до
Административния съд – Стара Загора.
5052
11б. – Община Мъглиж на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 309 от
27.07.2021 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж,
е одобрен парцеларен план за обект: Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV
за нуждите на стационарна контролна единица
АУЗПТ/СКТ № 1032 на път І-6 „Ветрен Мъглиж“,
в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора. Трасето на кабелната линия
започва от съществуващо електромерно табло НН
на трафопост „Дъбово – Портокал“, извод СрН
„Септември“, подстанция „Дъбово“, намиращо
се в ПИ № 24342.68.288 – общинска публична
собственост, до стационарна контролна точка
(СКТ) № 1032 на път І-6 „Ветрен – Мъглиж“
км 331+805, част от тол системата, разположена в имот № 24342.98.172 – държавна публична
собственост, територия на транспорта. Общата
дължина на трасето е 70 м и преминава през
следните поземлени имоти (ПИ): 40 м през
ПИ 24342.68.288, област Стара Загора, община
Мъглиж, с. Дъбово; вид собственост – общинска
публична; вид територия – земеделска; НТП – за
местен път; 30 м през ПИ 24342.98.172, област
Стара Загора, община Мъглиж, с. Дъбово; вид
собственост – държавна публична; вид територия – територия на транспорта; НТП – за път
от републиканската пътна мрежа. Решението
подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 4
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.
5053
76. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Канализационен тласкател за отвеждане
на отпадните води от ПИ с идентификатор по
одобрена КК 51500.31.24 и ПИ с идентификатор
по одобрена КК 51500.31.25, землище гр. Несебър, местност Юрта – Балкана“. Трасето на
канализационния тласкател започва от бъдеща
КПС в ПИ 51500.31.24, преминава през ПИ
51500.31.23 – публична общинска собственост,
с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – за
второстепенна улица, като тази част от трасето
е предмет на друг проект – ПУП – план-схема,
продължава в ПИ 11538.1.177, публична държавна собственост, с трайно предназначение на
територията: нарушена територия, и начин на
трайно ползване – сипей, продължава през ПИ
11538.3.132, публична общинска собственост, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път, до нова РШ
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в ПИ 11538.3.132. Общата дължината на трасето
на канализационния тласкател, попадащ в земеделска територия, е 50,26 м и сервитут с ширина
1 м от двете страни спрямо оста на трасето на
канализационния тласкател, като площта на сервитута е 103,02 кв. м, като дължината на трасето
в 11538.3.132 е 2,85 м с ограничителна площ на
сервитута 7,71 кв. м, а дължината на трасето в
11538.3.177 е 47,41 м с ограничителна площ на
сервитута 95,31 кв. м. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация в стая 31, ет.
3, тел. 0554/2-93-69. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
4969
3. – Община Перущица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е внесен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за
нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „СОТ“
в ПИ с идентификатор по кадастралната карта
55909.270.201, м. Манолева нива, землище гр. Перущица, община Перущица, преминаващо през
поземлени имоти с ид. 55909.200.956, 55909.201.414,
55909.201.412, 55909.270.601 по кадастралната карта
на гр. Перущица, област Пловдив; проектното
трасе е съгласно приложения ПУП – парцеларен план и регистър на засегнатите имоти. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения проект за ПУП – ПП в сградата
на Община Перущица и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4993
5. – Община Перущица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е внесен проект за: подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за
нова подземна кабелна линия 20 kV за захранване
на ПИ с идентификатор 55909.310.27, м. Батен,
землище на гр. Перущица, община Перущица,
област П ловдив, п реминаваща п рез поземлени имоти с идентификатори 55909.501.9623,
559 0 9. 501.170 2 , 559 0 9. 501.4 43, 559 0 9.2 8 0.982 ,
55909.696.12, 55909.290.991, 55909.310.43 по кадастралната карта на гр. Перущица, област Пловдив;
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе за уличен водопровод РЕ-HD до ПИ с
идентификатор 55909.310.27, м. Батен, землище на
гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив,
преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 55909.280.982, 55909.696.12, 55909.280.991,
55909.310.43 по кадастралната карта на гр. Перущица, област Пловдив; подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе за транспортен
достъп до ПИ с идентификатор 55909.310.27, м. Батен, землище на гр. Перущица, община Перущица,
област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 55909.280.982, 55909.696.12,
55909.280.991, 55909.310.43 по кадастралната карта
на гр. Перущица, област Пловдив. Проектните
трасета са съгласно приложените ПУП – парцеларни планове и регистри на засегнатите имоти.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
Перущица и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4987
743. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 115, взето с
протокол № 7 от 27.04.2021 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект на ПУП – план
за регулация и застрояване и план-схеми: „Електрификация“, „Водоснабдяване и канализация“
и „Транспортно-комуникационна“, за поземлени
имоти с идентификатори 56784.313.7 и 56784.313.16,
м. Гуджуците, землище Пловдив-юг, като го
урегулира и от него се образуват 13 урегулирани
поземлени имота: УПИ I-313.112 – за жилищно застрояване, УПИ II-313.113 – за жилищно
застрояване, УПИ III-313.114 – за жилищно застрояване, УПИ IV-313.115 – за жилищно застрояване, УПИ V-313.116 – за жилищно застрояване,
У ПИ V I-313.117 – за ж и лищ но зас т роява не,
У ПИ V II-313.118 – за ж илищно застрояване,
УПИ VIII-313.119 – за жилищно застрояване,
У ПИ I X-313.120 – за ж и лищ но заст рояване,
УПИ X-313.121 – за жилищно застрояване, УПИ
X I-313.122 – за ж и лищно заст рояване, У ПИ
XII-313.110 – за ж илищно застрояване, У ПИ
XIII-313.111 – за жилищно застрояване, всички с
ново свободно нискоетажно застрояване, и улица
с габарит 9 м за обслужване на гореописаните
УПИ с техническа инфраструктура по червените
и сините линии, надписи със син цвят, осови
линии и осови точки за регулация, по червените
ограничителни линии, зачертавания със зелен
цвят, котировки с черен и зелен цвят за застрояването и матрица с устройствени показатели
за зона Жм1 с височина до 10 м, Кинт. до 1,0,
плътност на застрояване до 50%, озеленяване
минимум – 40%, 100% паркиране, указани със
син цвят. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. Проектът е изложен за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. 8, стая 5.
5077
5. – Община Самоков на основание чл. 128,
а л. 1 от ЗУ Т обявява, че е изработен проект на П У П – ИПРЗ (подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване) на кв. 21 по плана на к.к. Боровец,
община Самоков, като план-извадка по чл. 133
от ЗУТ – образуване на нови улици: улица с
о.т. 258а – 258б, улица с о.т. 258в – 258г – 258д –
258е – 258ж – 258з – 258и – 258к – 258л – 258м –
258н и улица с о.т. 258л – 258о – 258п – 258р, като
се създават два нови квартала 16 и 16а и нови
урегулирани поземлени имоти: УПИ ІІ – „за техническа инфраструктура“, УПИ ІІІ – „за курортни
и обслужващи дейности“, УПИ ІV – „за курортни
и обслужващи дейности“, и УПИ V – „за курортни
и обслужващи дейности“, за ПИ № 65231.919.131,
общинска собственост, в новообразувания кв. 16.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация – Самоков, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5009
6. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – ИПРЗ (подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване) на
кв. 175а и кв. 156 по плана на гр. Самоков, както
следва: изменение на профила на задънена улица
с о.т. 614-614а, изменение на уличната регулационна линия на УПИ ХХІ, ПИ № 65231.913.38,
и на УПИ ХХІІ, ПИ № 65231.913.37, в кв. 175а,
изменeние на уличната регулационна линия на
УПИ ІХ, ПИ № 65231.911.127, и на УПИ Х, ПИ
№ 65231.911.126, в кв. 156. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация – Самоков, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5010
21. – Община Силистра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 578 от
2021 г. на Общински съвет – Силистра, от протокол № 23 от 29.07.2021 г. е одобрен проект:
„Подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) на Централна градска част (ЦГЧ)
на гр. Силистра, община Силистра – II етап“.
Проектът е изложен в сградата на Община Силистра в стая 216. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението може да бъде
обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Силистра.
5050
23. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на ел. кабел 20 kV от БКТП „Трилистник“ в ПИ 67338.8.30, м. Рамануша, землище
гр. Сливен, до ПИ 68117.6.1, отреден „За фотоволтаична система“, м. Кални кавак, землище
с. Сотиря, община Сливен, и преминаващ през
ПИ 67338.251.5, ПИ 67338.53.34 и ПИ 67338.47.47
с НТП „за първостепенна улица“, ПИ 67338.8.60,
ПИ 67338.8.58 и ПИ 67338.8.59 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, м. Рамануша,
землище гр. Сливен, ПИ 68117.6.153 с НТП „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ
68117.10.152 с НТП „за път от републиканската
пътна мрежа“, ПИ 68117.2.110 с НТП „пасище“ и
ПИ 68117.7.300 с НТП „за местен път“, землище
с. Сотиря, община Сливен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4991
24. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
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за трасе на ел. кабел 20 kV от ЖР стълб № 22 в
ПИ 67338.865.16, ВИ „Речица“, ПС „Речица“ до
нов БКТП в ПИ 67338.865.19 и ел. кабели НН от
нов БКТП в ПИ 67338.865.19 до ПИ 67338.865.19,
отреден „За кланица“, и ПИ 67338.865.573, отреден
„За месопреработвателно предприятие“, и преминаващи през ПИ 67338.865.16 с НТП „изоставена
орна земя“, собственост на юридическо лице, ПИ
67338.865.17 с НТП „за местен път“, общинска
собственост, и ПИ 67338.865.24 с НТП „за път от
републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, всички в местност Кованлъка, землище
гр. Сливен – кв. „Речица“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4992
2. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане на обслужващ път в
м. Караа гач, с. Лозенец, с начало от ПИ 44094.2.14
(второстепенен общински път) до ПИ 44094.2.945
(УПИ I) по КККР на гр. Лозенец, община Царево.
Проектът се съхранява в дирекция „Устройство
на територията“ и може да бъде предоставен за
разглеждане по всяко време на работния ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
недоволните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
5016
2а. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на обслужващ път с начало
ПИ 44094.14.13 (път Царево – Лозенец) до ПИ
44094.1.1123 (УПИ ХІV, кв. 69) и ПИ 44094.1.1118
(УПИ ІХ, кв. 69) по КККР на м. Тарфа, с. Лозенец, община Царево. Проектът се съхранява в
дирекция „Устройство на територията“ и може да
бъде предоставен за разглеждане по всяко време
на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ недоволните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
5017
2б. – Община Царево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за изграждане на подземно трасе на водопровод с начало от съществуващ водопровод, намиращ се в ПИ 44094.12.1136 по КК на с. Лозенец,
община Царево, до ПИ 10361.2.626 по КККР на
с. Велика, община Царево. Проектът се съхранява
в дирекция „Устройство на територията“ и може
да бъде предоставен за разглеждане по всяко време на работния ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ недоволните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
5018
451. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 499 от 27.04.2021 г. на Общинския съвет „Тун-
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джа“, гр. Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40484.32.422 по КККР в землището на
с. Кукорево, област Ямбол, преминаващо през
поземлен имот с идентификатор 40484.32.355 с
НТП „за селскостопански, горски, ведомствен
път“ и стигащо до поземлен имот с идентификатор
40484.32.422 по КККР в землището на с. Кукорево, област Ямбол. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
4986
457. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 498 от 27.07.2021 г. на Общинския съвет
„Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура – парцеларен
план за трасе на оптичен кабел с дължина 4200 м
от поземлен имот с идентификатор 00758.19.28 с
НТП – местен път, публична общинска собственост, през поземлени имоти с идентификатори:
00758.16.39 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
00758.16.35 с НТП – нива, собственост – частна
обществени организации, по КККР на с. Асеново и през поземлени имоти с идентификатори:
80306.25.34 с НТП – нива, стопанисвано от общината, 80306.25.25 с НТП – селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска
собственост, 80306.25.299 с НТП – път от репуб
ликанската пътна мрежа, публична държавна
собственост, 80306.25.61 с НТП – ливада, стопанисвано от общината, 80306.25.62 с НТП – ливада, стопанисвано от общината, 80306.25.63
с НТП – ливада, стопанисвано от общината,
80306.26.351 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
80306.24.299 с НТП – друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, частна общинска собственост,
80306.24.352 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост, 80306.24.354 с НТП – пасище, стопанисвано
от общината, по КККР на с. Челник, община
„Тунджа“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
настоящото решение подлежи на обжалване по
законосъобр азност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
5054
42. – Община с. Ситово, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект на ПУП – план-схема и
парцеларен план за външно ел. захранване на
обект: „Приемник на електрическа енергия“ в
ПИ с идентификатор 44495.1.463 по КК и КР на
с. Любен, община Ситово, чрез изграждане на
подземно кабелно трасе Ср. Н 20 kV и трафопост
20/0,4 kV. Обхват: От ЖРС № 14 през ПИ с идентификатор 44495.1.195, през общински път SLS 23504
в регулационните граници на с. Любен, община
Ситово, общински път SLS 23504 в землището на
с. Любен, община Ситово, до ПИ с идентификатор 44495.1.463 по КК и КР на с. Любен, община
Ситово. Проектът може да бъде разгледан в стая
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№ 28 на ет. 2 в сградата на Община Ситово. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5014
820. – Община с. Чупрене, област Видин, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 83 от 26.06.2020 г. Общинският съвет – с. Чупрене, одобрява проект на подробен
устройствен план – ПУП – ПП за обект: „Съществуващ водопровод от деривация ∅ 1600 за ВЕЦ
„Китка“ (ПИ с идентификатор 16571.285.861) до
УПИ ІІІ-998 – „За производство и съхранение на
боеприпаси и взривни вещества“, кв. 1, м. Коло
(ПИ с идентификатор 16571.1.998), и съществуващ
напорен водоем с обем 220 куб. м, намиращ се в
поземлен имот (ПИ с идентификатор 16571.284.27)
по КККР за неурбанизираната територия на
землището на с. Горни Лом, община Чупрене,
област Видин“.
4963
Великотърновският районен съд уведомява
Лан Меймей, родена на 20.07.1981 г., гражданин
на Република Корея, с неизвестен адрес в чужбина, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 1879/2021 г. по описа на Районния съд – Велико
Търново, образувано по предявен от Любомир
Димитров Ганчев иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК, като съдът є указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Велико Търново, за връчване на съобщение
по чл. 131 ГПК ведно с препис от исковата молба
и приложенията към нея.
5046
Пловдивският районен съд, ІV гр. състав,
съобщава на Ерика Вики, с неизвестен адрес,
че в двуседмичен срок, считано от датата на
обнародването в „Държавен вестник“, следва да
се яви в съда и да получи съдебните книжа като
ответник по гр.д. № 9758/2021 г. на ПдРС, ІV
гр. състав, заведено от Миа Красимир Митева
за делба, с оглед депозиране на писмен отговор
по чл. 131 от ГПК. Ако въпреки публикацията
ответникът не се яви в съда при разглеждане на
делото, съдът му назначава особен представител.
5031
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че в Окръжния съд – Варна, е
образувано гр. дело № 883/2020 г. от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ),
БУЛСТАТ 129010997, адрес – Варна, ул. Алеко
Константинов № 17, ет. 1, с правно основание
чл. 154, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Любомир Жечев
Трифонов, ЕГН 6202111064, с постоянен и настоящ
адрес – Провадия, ул. Светослав Обретенов № 9,
и Снежана Петрова Якимова, ЕГН 7512108013, с
постоянен и настоящ адрес – Варна, ул. Зограф
№ 16, ет. 3, за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 96 491,25 лв.,
както следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Снежана Петрова Якимова, ЕГН 7512108013:
Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на наличните 100 дружествени
дяла от капитала на „Киара 1“ – ЕООД, ЕИК
201703847.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Снежана Петрова
Якимова, ЕГН 7512108013:
Сумата в размер 150 лв., представляваща
непреобразувана част от получен вътрешнобанков превод по сметка с дебитна карта в левове
BG96 UNCR 7000 1501 3127 38 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Сумата в размер 2300,84 лв., представляваща
непреобразувана част от вноски по многофакторен
спестовен влог в левове BG75 UNCR 7000 4501
3949 79 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер 100 лв., представляваща
непреобразувана част от получен вътрешнобанков превод по разплащателна сметка в левове
BG14 UNCR 7000 1517 6174 89 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
Сумата в размер 2250 лв., представляваща получени средства от трето лице по разплащателна
сметка в левове BG14 UNCR 7000 1517 6174 89 в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
Сумата в размер 3804,48 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по заплатна сметка
в левове BG98 FINV 9150 10UB 3154 18 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 325 лв., представляваща
получени средства от трето лице по заплатна
сметка в левове BG98 FINV 9150 10UB 3154 18 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 2598,03 лв., представляваща
получени средства от трето лице по разплащателна
сметка в левове BG85 FINV 9150 1015 5011 99 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 325 лв., представляваща
получени средства от трето лице по заплатна
сметка в левове BG98 FINV 9150 10UB 3154 18 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
Сумата в размер 84 002,90 лв., представляваща
внесени парични средства, собственост на лицето
във фактическо съжителство, по разплащателна
сметка в евро № 20894570 на контролираното
дружество „Ямис Строй“ – ЕООД, в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху имуществото в срок до датата на първото по делото
заседание, а именно – 25.11.2021 г.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
25.11.2021 г. от 14,30 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до датата на първото
по делото заседание, насрочено за 25.11.2021 г.
5032
Разградският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има
образувано гр. дело № 184/2021 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Ферхан Фердунов Хюсеинов, ЕГН 9002265089, с
постоянен и настоящ адрес: гр. Исперих, ул. Васил
Левски № 11, област Разград, община Исперих,
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и Севинч Басри Сюлейман, ЕГН 9908295078, с
постоянен адрес: с. Каменар, ул. Тодювци № 10,
област Разград, община Лозница, и настоящ адрес: гр. Исперих, ул. Васил Левски № 11, област
Разград, община Исперих, с правно основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ с цена на иска
120 118,44 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ферхан Фердунов Хюсеинов, ЕГН 9002265089, с цена на иска 2 500 лв., в т.ч.:
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
peг. № РР8842АТ, дата на първоначална регистрация 9.10.1997 г., рама № W0L000036V1119173,
двигател № Х18ХЕ14242925. Пазарна стойност
към настоящия момент в размер 1200 лв.
– Лек автомобил, марка „Мазда“, модел „Премаци“, peг. № РР9107ВА, дата на първоначална регистрация 2.04.2002 г., рама № JMZCP19R221313753,
двигател: без номер. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1300 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ферхан Фердунов Хюсеинов, ЕГН 9002265089, с цена на иска
102 661,91 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Мондео“,
peг. № РР8132АХ, дата на първоначална регистрация 31.05.2002 г., рама № WF05XXGBB52S43167,
двигател № 2S43167.
– Сумата в размер 782,33 лв., представляваща
получен паричен превод на 16.11.2017 г. от Ферхан
Хюсеинов чрез система за бързи разплащания
Western Union с изпращач Мухаррем Балджъ.
– Сумата в размер 4935 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG85 СЕСВ 9790 10Н5
4000 00, в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Ферхан Фердунов Хюсеинов с ЕГН
9002265089.
– Сумата в размер 339,97 лв., представляваща
постъпила сума от трето лице по разплащателна сметка в USD с IBAN BG78 CREX 9260 1160
9927 01, в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр Ферхан
Фердунов Хюсеинов с ЕГН 9002265089.
– Сумата в размер 79 319,82 лв., представляваща
непреобразувани получени парични средства от
Ферхан Фердунов Хюсеинов с изпращачи трети
лица чрез система за разплащания Western Union.
– Сумата в размер 1167,75 лв., представляваща
получени парични средства от Ферхан Фердунов
Хюсеинов с изпращачи трети лица чрез система
за разплащания MoneyGram.
– Сумата в размер 15 817,04 лв., представляваща
получени парични средства от Ферхан Фердунов
Хюсеинов с изпращачи трети лица чрез система
за разплащания Easy Pay.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Севинч Басри Сюлейман,
ЕГН 9908295078, с цена на иска 14 956,53 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер 7689,53 лв., представляваща
непреобразувани получени парични средства от
Севинч Басри Сюлейман с изпращачи трети лица
чрез система за разплащания Western Union.
– Сумата в размер 7267 лв., представляваща
получени парични средства от Севинч Басри
Сюлейман с изпращачи трети лица чрез система
за разплащания Easy Pay.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.12.2021 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
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Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
5072
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 26 състав, на основание чл. 155, ал. 1
от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано
гр. д. № 2306/2021 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу
Иван Денчев Ненков, ЕГН 7010051142, София,
ул. Париж № 4, ет. 4, и „ИН 12“ – ЕООД, ЕИК
175265070, със седалище и адрес на управление:
София, бул. Цар Освободител № 14, представлявано от Иван Денчев Ненков, ЕГН 7010051142,
за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество на стойност 4 185 165 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков, ЕГН
7010051142, с цена на иска 130 000 лв.:
1300 броя дружествени дяла от капитала на
„ИН 12“ – ЕООД, ЕИК 175265070.
Номинална стойност на 1 дял в размер 100 лв.
или на обща стойност на всички дружествени
дялове в размер 130 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 888 440 лв.:
888 440 броя обикновени налични поименни
акции, всяка с номинална стойност от 1 лев от капитала на дружеството „Реналфа Венчърс“ – АД,
ЕИК 205656327.
Номинална стойност на една акция от 1 лв.
или обща номинална стойност на всички акции
в размер 888 440 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 80 000 лв.:
Сумата 80 000 лв., представляваща равно
стойност на пазарната стойност на лек автомобил
„БМВ“, модел „Х5“, с ДКН СА4739КА, към датата
на отчуждаването му.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев
Ненков, ЕГН 7010051142, с цена на иска 44 001 лв.:
Сумата 44 001 лв., представляваща равно
стойност на част от пазарната стойност на лек
автомобил „БМВ“, модел „Х5“, с ДКН СА4681ТА,
към датата на отчуждаването му, непреобразувана
в друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 7000 лв.:
Сумата 7000 лв., представляваща равностойност на част от изплатен дивидент за 2012 г. от
„Алфа Финанс Холдинг“ – АД, по разплащателна
сметка BG51BUIN95611000259808 с титуляр Иван
Денчев Ненков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 56 140 лв.:
Сумата 56 140 лв., представляваща равностойност на изтеглена на каса от разплащателна сметка
BG51BU1 N95611000259808 с титуляр Иван Денчев
Ненков възстановена сума от „ИН 12“ – ЕООД.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 10 000 лв.:
С у мата 10 0 0 0 л в., п редс та вл я ва ща ра вностойност на изтеглени на каса от сметка
BG13UNCR76301077257950 с титуляр Иван Денчев
Ненков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 10 000 лв.:
С у мата 10 0 0 0 л в., п редс та вл я ва ща ра вн о с т о й н о с т н а н а р ед е н и с у м и о т с м е т к а
BG13UNCR76301077257950 с титуляр Иван Денчев
Ненков към „Булброкърс“ – ЕАД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 50 000 лв.:
Сумата 50 000 лв., представляваща равностойност на превод от многофакторен спестовен влог в
левове с ІBAN BG33UNCR70004519994515 с титуляр
Иван Денчев Ненков към „Булброкърс“ – ЕАД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 9795 лв.:
Сумата 9795 лв., представляваща равностойност на изтеглени на каса от многофакторен спестовен влог в левове с IBAN BG33UNCR70004519994515
с титуляр Иван Денчев Ненков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 61 800 лв.:
Сумата 61 800 лв., представляваща равностойност на превод към „Алфа Финанс Холдинг“ – АД,
на основание „по договор“, наредени от сметка
ІBAN BG33UNCR70004519994515 с титуляр Иван
Денчев Ненков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 6850 лв.:
Сумата 6850 лв., представляваща равностойност на изтеглени на каса от многофакторен спестовен влог в левове с IBAN BG33UNCR70004519994515
с титуляр Иван Денчев Ненков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 2100 лв.:
С у мата 210 0 л в., п редс та вл я ва ща ра вно 
стойност на п редоставена су ма по договор
към Лилия Сашева Костова, наредена от многофакторен спестовен влог в левове с IBAN
BG33UNCR70004519994515 с титуляр Иван Денчев
Ненков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Денчев Ненков,
ЕГН 7010051142, с цена на иска 1000 лв.:
Сумата 1000 лв., представляваща равностойност на сума, послужила за покупка на дялове
от ДФ „Дигитална Трансформация“, наредена
от многофакторен спестовен влог в левове с
IBAN BG33UNCR70004519994515 с титуляр Иван
Денчев Ненков.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и 141 от ЗПКОНПИ от „ИН 12“ – ЕООД, ЕИК
175265070, с цена на иска 970 000 лв.:
А. Самостоятелна къща № 15-S3-04 със застроена площ 310,29 кв. м, състояща се от: на партер,
кота +-0,00 м – стълбищна клетка, коридор, тоалетна, преддверие, дневна, кухня, трапезария,
кабинет и тераса с площ 83,16 кв. м; на първи
надпартерен етаж, кота +3,325 м – стълбищна
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клетка, коридор, три бани с тоалетни, три спални,
дрешник, стая за гости и балкон, при съседи: от
четири страни – двор, заедно с припадащите се
на самостоятелната къща 83,61 % идеални части
или 62,45 кв. м от общите части под кота +-0,00,
заедно със складове, намиращи се в сутерена
на гореописаната самостоятелна къща, кота
+-2,775 м, с обща площ 20,20 кв. м; и Б. Подземен
паркинг, намиращ се в сутерена на гореописаната
самостоятелна къща, с площ 81,98 кв. м, заедно
с прилежащите му 16,19 % идеални части, равняващи се на 12,07 кв. м от общите части под
кота +-0,00, която сграда се изгражда съгласно
Разрешение за строеж № 383 от 30.07.2007 г. и
одобрен архитектурен проект от 12.07.2007 г. върху
поземлен имот с планоснимачен № 1621, с площ
668 кв. м, попадащ в урегулиран поземлен имот
VІІI, при граници: поземлен имот 1626, поземлен
имот 1627, поземлен имот 1620 и поземлен имот
1622, който поземлен имот представлява 1,365 %
ид. ч., приспадащи се на блок № 97 (самостоятелна къща № 15-S2-04) с подземен паркинг в
същата сграда, от урегулиран поземлен имот
VIII-872, 873, 1158, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529,
1530, 1531, 1549, 1550 – за жил. стр. и ТП, кв. 5
по одобрения регулационен план на гр. София,
местност Малинова долина – обслужващи обекти
на Околовръстен път, целият с площ 48 638 кв. м,
при съседи съгласно скица: улица, УПИ VII-805,
806, 807, 872, 1453, 1524 – за жил. стр. и ТП, УПИ
І-834, 837, 843, 858, 872, 873, 893, 857, 858, 1158, 1165,
1189, 1408, 1453, 1510, 1518, 1524, 1525, 1526, 1527,
1528, 1529, 1530, 1550 – за обществен и търговски
център (администрация, офиси, магазини, ресторанти, детска градина, плувни басейни, жил. стр.
и ТП), УПИ ХІІІ-329 – за жил. стр. и ТП, УПИ
XV-1531 – за жил. сграда и ТП, улица. Пазарна
стойност към настоящия момент – 970 000 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 149
и 141 от ЗПКОНПИ от „ИН 12“ – ЕООД, ЕИК
175265070, с цена на иска 1 858 039 лв.:
Земеделска земя с площ 2302,06 кв. м, заедно с прилежаща към нея къща, която се състои от складово помещение в сутерена с площ
83,20 кв. м и приземен етаж с площ 129,20 кв. м,
намираща се в местността Сикия Мола Калива,
окръг Касандрину, Халкидики, към кметство
Касандра, Република Гърция. Пазарна стойност
към настоящия момент – 950 000 евро, с левова
равностойност в размер 1 858 039 лв.
Съгласно Определение № 272242 от 26.07.2021 г.
по гр. д. № 2306/2021 г. Софийският градски съд,
I гражданско отделение, 26 състав, указва на
всички заинтересовани лица, че могат да предявят
своите претенции върху имуществото в двумесечен срок, считано от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ и датата на насроченото
първо съдебно заседание. Те могат да направят
това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера
на настоящото дело – гр. дело № 2306/2021 г. на
СГС, ГО, 26 състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое
от имуществата, описани в настоящето обявление
има претенции, като посочи и в коя точка от
настоящото обявление е описаното имущество.
При неизпълнение съдът ще наложи глоба.
Съдът определя датата на първото открито
съдебно заседание на 7.12.2021 г. от 9 ч.
5021
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Софийският градски съд на основание чл. 595 и
сл. от ГПК във връзка с чл. 75, ал. 7 ЗА заличава
от регистъра на адвокатските дружества вписаното по парт. 410, том 7, стр. 92, ф.д. № 670/2015 г.  
„Адвокатско дружество АЛАВАНОС И ТОТЕВ“,
със седалище София, ул. Рачо Димчев № 1, вх. А,
ет. 2, ап. 9.
5085

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Голф
Клуб Лайтхаус“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл. 13, ал. 2 и 3, чл. 14 и
чл. 19, ал. 1, т. 11 от устава на сдружението свиква и
насрочва провеждането на редовно годишно общо
събрание на сдружение „Голф Клуб Лайтхаус“ на
29.09.2021 г. от 10 ч. в София, бул. Мария-Луиза
№ 9 – 11, ет. 2, офис ЗБ, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за изменение и допълнение на устав на сдружение „Голф Клуб Лайтхаус“;
2. освобождаване на членове на управителния
съвет; 3. избор на членове на управителен съвет;
4. одобрение и приемане на годишни финансови
отчети към 31.12.2017 г., 31.12.2018 г., 31.12.2019 г.
и 31.12.2020 г.; 5. други. Документите във връзка
с провеждането на общото събрание и съгласно
точките от дневния ред ще бъдат предоставени на
разположение на заинтересованите лица, имащи
право да участват в провеждането на събранието,
София, бул. Мария-Луиза № 9 – 11, ет. 2, офис
ЗБ, в работни дни от 10 до 12 ч. за периода от
27.08.2021 г. до 27.09.2021 г. При липса на кворум
общото събрание се отлага с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите.
5071
1. – Управителният съвет на Политическа
партия „Съюз на свободните демократи“ на
основание чл. 7 от устава на партията „Съюз на
свободните демократи“, по собствена инициатива
на управителния съвет, чрез председателя на УС
на Политическа партия „Съюз на свободните
демократи“, със седалище и адрес на управление:
София 1000, област София, община Столична,
бул. Васил Левски № 91, ет. 1, свиква Национално
събрание на делегатите на политическата партия
на 3.10.2021 г. от 10 ч. в конферентна зала 1/5 на
парк-хотел „Москва“, при следния дневен ред: 1. избор на председател на Политическа партия „Съюз
на свободните демократи“; 2. избор на ръководни
органи, управителен съвет и Съюзна контролна
комисия на Политическа партия „Съюз на свободните демократи“; 3. промяна на седалището
и адреса на управление на Политическа партия
„Съюз на свободните демократи“; 4. приемане на
промени в устава на Политическа партия „Съюз
на свободните демократи“; 5. разни. Регистрацията
на делегатите и на техните законни представители или редовно улълномощени представители
ще започне от 9 ч. на 3.10.2021 г. на мястото на
провеждане на Националното събрание. Делегатите и техните представители удостоверяват
присъствието си с подпис и се лигитимират с
документ за самоличност. На основание чл. 8,
ал. 1 от устава на Политическа партия „Съюз на
свободните демократи“ Националното събрание
се счита за законно, ако присъстват повече от
половината от делегатите. При липса на кворум
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на основание чл. 8, ал. 1 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
5019
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел в частна полза „Изкуство в
действие“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ,
чл. 3 от устава и съгласно решение на УС свиква
общо събрание на 15.10.2021 г. от 19 ч. в София,
бул. Евлоги Георгиев № 74, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. избор на нов състав на управителния съвет и освобождаване от длъжност и
отговорност на досегашния състав; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2020 г.; 3. приемане на нови членове и прекратяване на членството на досегашни членове на
сдружението; 4. промяна в начина на свикване,
кворум и мнозинство при вземане на решения на
общо събрание; 5. промяна в начина на свикване,
кворум и мнозинство при вземане на решения
на управителния съвет и вземане на решения; 6.
приемане на нов дружествен договор; 7. разни. При
липса на кворум заседанието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и се провежда, ако има кворум. Кворумът
се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на
присъстващите членове и техните представители
и се прилага към протокола за него.
5045
1. – Управителният съвет на „Българска астрологична асоциация“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 15.10.2021 г. в 10 ч. на адреса на
управление: София, ул. П. Славейков № 39, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. промени в състава на управителния
съвет; 3. приемане на годишния финансов отчет
на сдружението за 2020 г. и освобождаване на
членовете на управителния съвет от отговорност;
4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред.
5060
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по шейни „Бухово“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 20.10.2021 г. от 18 ч. на адреса
на управление: Бухово, ул. Никола Бонев, бл. 20,
вх. А, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане от членовете на общото
събрание на сдружението на промените в устава на
сдружението; 2. освобождаване на членове на УС;
3. избор на нов управителен съвет и председател
на УС с определен мандат; 4. избор на контролен
съвет с мандат; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 30 от устава ОС следва да се
проведе същия ден, на същото място от 19 ч.,
на същия адрес, при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят. Материалите, свързани с
провеждане на общото събрание, включително
предложените изменения в устава, ще са на разположение за запознаване от всеки от членовете
на сдружението на адреса на управление на сдружението един месец преди датата на провеждане
на събранието.
5028
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1. – Управителният съвет на „Българска
асоциация по орална имплантология“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 22.10.2021 г. в 10 ч. в София,
район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 10, партер,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 2.
избор на нови членове и промяна в състава на
управителния съвет на сдружението; 3. приемане
на нови членове и освобождаване на членове
на сдружението; 4. приемане на нов устав на
сдружението; 5. отчет за изминалия период на
сдружението; 6. приемане на финансовия отчет
и бюджет на сдружението; 7. овластяване на
председателя на УС на сдружението да подготви
и подаде необходимите документи за свикване
на общото събрание; 8. разни. Поканват се да
присъстват на общото събрание всички членове на
сдружението. При липсата на кворум заседанието
на общото събрание ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
5087
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб по хокей на трева
„Стик-ГТ“ – гр. Генерал Тошево, свиква редовно
общо събрание на сдружението на 29.09.2021 г. в
10 ч. в гр. Генерал Тошево, ул. Г. Раковски № 16,
при следния дневен ред: 1. приемане на годиш-
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ните финансови отчети на сдружението за 2017 г.,
2018 г., 2019 г. и 2020 г. и годишните доклади за
дейността за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.; 2.
приемане на нови членове на сдружението; 3.
изключване на членове на сдружението; 4. промяна на адреса на управление на сдружението;
5. изменение на устава на сдружението; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 21, ал. 1
от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5079
10. – Управителният съвет на Териториална
организация на НТС – Димитровград, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на упълномощените представители на
сдружението на 20.10.2021 г. в 15 ч. в седалището
на организацията – Димитровград, бул. Д. Благоев № 1, ет. 2, офис 14, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на ТО на НТС – Димит
ровград, за периода 2016 – 2021 г.; 2. приемане на
финансов план на ТО на НТС – Димитровград,
за периода 2021 – 2026 г.; 3. освобождаване на
досегашния УС и избор на нов УС на ТО на
НТС – Димитровград. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5022

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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