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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР  
ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

между Националната здравноосигурителна 
каса и Българския зъболекарски съюз за 

2017 г.

Днес, 24.02.2017 г., в София между Нацио
налната здравноосигурителна каса, от една 
страна, и Българския зъболекарски съюз, от 
друга страна, се сключи настоящият договор.

Този договор е национален, защото има 
действие на цялата територия на Република 
България.

Този договор е рамков, защото опре
деля здравноикономически, финансови, 
медицински, организационноуправленски, 
информационни и правнодеонтологични 
рамки, в съответствие с които се сключват 
договорите между НЗОК и изпълнителите 
на дентална помощ.

Всички клаузи на този Национален рамков 
договор (НРД) са в съответствие с действа
щото българско законодателство. Законите 
и актовете в областта на здравеопазването, 
здравното осигуряване и свързаните с тях 
обществени отношения, с които е съобразен 
този НРД, са изброени в приложение № 1.

ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а  п ъ р в а

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ 
ДОГОВОР

Чл. 1. (1) Предмет на НРД са правата и за
дълженията по оказването на дентална помощ 
в рамките на чл. 55 от Закона за здравното 
осигуряване (ЗЗО) на:

1. Националната здравноосигурителна каса 
(НЗОК) и районните здравноосигурителни 
каси (РЗОК);

2. Българския зъболекарски съюз (БЗС) и 
неговите районни колегии;

3. изпълнителите на дентална помощ 
(ИДП);

4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване на квалифи

кацията на медицински специалисти не са 
предмет на НРД.

Г л а в а  в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
ПО НРД

Чл. 2. (1) Националната здравноосигури
телна каса има следните права и задължения 
по този договор:

1. възлага чрез сключване на договори с 
ИДП оказването в полза на ЗОЛ на дентална 
помощ, договорена по вид, обхват, обем, качест
во и цена в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО;

2. осигурява равнопоставеност на ИДП при 
сключване на договорите с РЗОК за оказване 
на дентална помощ при условията и по реда 
на НРД;

3. отказва сключване на договори за оказ
ване на дентална помощ с изпълнители на 
такава помощ, които не отговарят на усло
вията, изискванията и реда за сключване на 
договори, определени в ЗЗО, Закона за лечеб
ните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на 
НЗОК за 2017 г. (ЗБНЗОК за 2017 г.) и НРД;

4. упражнява контрол върху оказаната 
дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;

5. упражнява контрол за спазване правата 
и задълженията на ЗОЛ;

6. изисква, получава от ИДП и обработва 
установената документация в сроковете, оп
ределени в НРД;

7. заплаща напълно или частично договоре
ните в НРД цени за извършените и отчетени 
дентални дейности;

8. заплаща напълно или частично лекар
ствени продукти, включени в Позитивния 
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
Закона за лекарствените продукти в хуман
ната медицина (ЗЛПХМ), предназначени за 
домашно лечение на заболявания, определени 
по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО;

9. поддържа и обработва регистрите и ин
формацията, съдържащи се в информацион
ната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;

10. предоставя информация на ЗОЛ от
носно мерките за опазване и укрепване на 
здравето им;

11. предоставя при поискване информация 
по изпълнение на НРД на БЗС;

12. осъществява съвместно наблюдение на 
вида, обема и качеството на оказваната ден
тална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени 
от регионалните структури на БЗС.

(2) Българският зъболекарски съюз има 
следните права и задължения по този договор:

1. представлява своите членове при сключ
ване на НРД;

2. съдейства за спазването и прилагането 
на НРД от страна на ИДП;

3. участва чрез свои представители в арби
тражните комисии при условията и по реда 
на чл. 75 ЗЗО;

4. предоставя при поискване информация 
на НЗОК по прилагането на НРД;

5. осъществява съвместно с РЗОК наблю
дение на вида, обема и качеството на оказ
ваната дентална помощ чрез регионалните 
структури на БЗС;

6. ръководствата на БЗС съвместно с НЗОК 
осъществяват наблюдение по изпълнението 
на НРД;
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7. защитава правата и интересите на ИДП 
при сключване и изпълнение на договори за 
оказване на дентална помощ с НЗОК с от
делните изпълнители.

Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с пред
седателя на БЗС или с упълномощени от него 
лица издават съвместно указания, инструкции 
и други към изпълнители на дентална помощ 
по прилагането и тълкуването на НРД.

Г л а в а  т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНО
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Чл. 4. Националният рамков договор съз
дава условия за гарантиране и упражняване на 
правата на ЗОЛ в съответствие с действащото 
законодателство в Република България.

Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и 
достъп при получаване на дентална помощ 
независимо от тяхната раса, народност, етни
ческа принадлежност, пол, произход, религия, 
образование, убеждения, политическа при
надлежност, лично и обществено положение 
или имуществено състояние.

Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права 
и задължения съгласно действащото законо
дателство в Република България.

Чл. 7. С правата и задълженията на ЗОЛ 
се ползват и лицата, за които се прилагат 
схемите за социална сигурност на ЕС, както 
и лицата, включени в международни спогодби 
за социално осигуряване, по които Република 
България е страна.

Чл. 8. Здравноосигурените лица имат право 
да подават жалби пред директора на съответ
ната РЗОК, когато не са удовлетворени от 
денталните дейности, свързани с оказаната 
дентална помощ. Жалбата се подава по реда 
на глава втора, раздел X от ЗЗО, като в нея 
се описват причините и се посочва наймалко 
едно от следните основания:

1. отчетена, но неизвършена дентална 
дейност;

2. качество на денталната помощ, което 
не съответства на критериите за качество, 
определени в НРД;

3. отказан достъп до медицинска доку
ментация;

4. получени от изпълнител на дентална 
помощ суми без правно основание.

Чл. 9. Националната здравноосигурителна 
каса съблюдава спазването на правата и за
дълженията на ЗОЛ от страна на ИДП чрез:

1. включване в медицинската документа
ция, която е неразделна част от този НРД, на 
изисквания, гарантиращи спазване правата 
на ЗОЛ;

2. приемане, разглеждане и изготвяне на 
мотивиран отговор на жалби, подадени от 
ЗОЛ до НЗОК;

3. осъществяване на контрол по изпълне
нието на договорите с ИДП.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАКУПУ
ВАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ

Чл. 10. (1) Националната здравноосигу
рителна каса закупува видовете дентална 
помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по обеми и цени, 
договорени в НРД.

(2) Денталната помощ по ал. 1 се определя 
като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, 
който е основен и се определя с Наредба № 2 
от 2016 г. за определяне на основния пакет 
от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
на Националната здравноосигурителна каса 
(Наредба № 2 от 2016 г.) (ДВ, бр. 24 от 2016 г.).

Чл. 11. Денталната помощ по чл. 10, ал. 2 
е извънболнична дентална помощ, която 
включва здравноинформационни дейности, 
промоция на здравето и диагностичнолечеб
на дейност, която е първична извънболнична 
дентална помощ (ПИДП) и специализирана 
извънболнична дентална помощ (СИДП) 
съг ласно приложение № 3 към чл. 1, ал. 1 на 
Наредба № 2 от 2016 г.

Г л а в а  п е т а

ФИНАНСОВА РАМКА 

Чл. 12. (1) Финансовата рамка на НРД 
съответства на годишните разходи за здрав
ноосигурителни плащания съгласно чл. 1, 
ал. 2 ЗБНЗОК за 2017 г. – 147 000 хил. лв. за 
дентална помощ.

(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща 
плащания за дейности по НРД за дентални
те дейности за 2016 г., извършени в периода 
1.12.2016 г. – 31.03.2017 г., и за дейностите, 
извършени в периода 1.04.2017 г. – 30.11.2017 г., 
подлежащи на заплащане през 2017 г.

(3) Към финансовата рамка по ал. 1 се 
включват допълнително и средствата в раз
мер 14 444 670 лв. отложени плащания в 
съответствие с Решение № РДНС04169 от 
20.12.2016 г. на НС на НЗОК и 7350 хил. лв. за 
прогнозно отклонение от очаквания разход, 
предвиден по ЗБНЗОК за 2017 г.

(4) След приемане на бюджета на НЗОК за 
2018 г. НЗОК и БЗС определят финансовата 
рамка за обемите и цените на дейностите, 
подлежащи на заплащане през 2018 г.

Г л а в а  ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 13. Изпълнители на извънболнична 
дентална помощ по НРД могат да бъдат след
ните лечебни заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ:

1. индивидуални практики за първична 
дентална помощ;

2. групови практики за първична дентална 
помощ;

3. индивидуални практики за специализи
рана дентална помощ;

4. групови практики за специализирана 
дентална помощ;
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5. дентални центрове;
6. медикодентални центрове.
Чл. 14. (1) Изпълнителите на дентална 

помощ по НРД извършват в полза на ЗОЛ 
договорените от НЗОК дейности.

(2) Лечебните заведения, желаещи да склю
чат договор с НЗОК, могат да кандидатстват 
при настоящите условия и ред за извършване 
на видове дейности от пакета, за които лечеб
ното заведение е регистрирано в Регионалния 
център по здравеопазване (РЦЗ)/Регионалната 
здравна инспекция (РЗИ).

Чл. 15. (1) Изпълнителите на дентална 
помощ съобразно нуждите и обема на из
вършваната лечебна дейност могат да нае
мат персонал със съответно образование и 
квалификация. Наетите лица могат да бъдат:

1. лекари по дентална медицина, други спе
циалисти с образователноквалификационна 
степен „магистър“ или „доктор“, участващи 
в диагностичнолечебния процес;

2. медицински и немедицински специалис
ти с образователноквалификационна степен 
„специалист“ или „бакалавър“ или „магис
тър“ – за извършване на дейности в рамките 
на тяхната правоспособност;

3. други лица, извършващи администра
тивни и помощни дейности.

(2) Лекарите по дентална медицина без 
придобита специалност могат да извършват 
дейности от областите на СИДП в присъст
вие и под ръководство и контрол на лекар по 
дентална медицина с придобита специалност, 
който извършва дентална дейност в същото 
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи 
отговорност за това.

(3) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват 
в диагностични, лечебни и рехабилитационни 
процедури.

(4) Трудовоправните и приравнените на 
тях отношения между ИДП и наетите от тях 
лица не са предмет на този НРД.

Г л а в а  с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ 
НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ДЕН

ТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 16. (1) Националната здравноосигу
рителна каса сключва договори с лечебни 
заведения, които:

1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват 

медицинска професия в Република Бълга
рия – за лекарите по дентална медицина, 
които ръководят, съответно работят в лечеб
ното заведение;

б) лекарите по дентална медицина, които 
ръководят, съответно работят в лечебните за
ведения, са членове на съответната РК на БЗС;

в) лекари по дентална медицина – граждани 
на държави – членки на Европейския съюз, 

и други членки на ЕИП, Швейцария, както 
и на трети държави, отговарят на условията 
на закона и НРД;

г) лекарите по дентална медицина, които 
работят в съответното лечебно заведение 
за извънболнична помощ, не са членове на 
Териториална експертна лекарска комисия 
(ТЕЛК)/Национална експертна лекарска 
комисия (НЕЛК);

2. отговарят на специалните условия съглас
но глава седемнадесета от специалната част.

(2) Общите и специалните условия по ал. 1 
следва да са налице през цялото време на 
действие на вече сключения договор.

Чл. 17. (1) Директорът на РЗОК от името 
и за сметка на НЗОК сключва договори за 
оказване на дентална помощ с лечебни заведе
ния за извънболнична дентална помощ, които 
имат регистрация в РЦЗ/РЗИ на територията, 
обслужвана от РЗОК.

(2) Лечебните заведения за извънболнична 
помощ могат да сключват договори с НЗОК 
за оказване на медицинска помощ на регис
триран по реда на наредбата по чл. 41, ал. 4 
и 5 ЗЛЗ втори или следващ адрес на дейност 
на територията на РЗИ, различна от РЗИ по 
първоначалната регистрация, чрез дирек
торите на РЗОК, на чиято територия имат 
месторазположение съответните адреси.

(3) Лечебните заведения за извънболнична 
дентална помощ, кандидатстващи за сключ
ване на договор със съответната РЗОК, пред
ставят документите, посочени в специалната 
част, глава седемнадесета, раздел І.

Чл. 18. (1) Лечебни заведения, кандидат
стващи за сключване на договор с НЗОК за 
оказване на извънболнична дентална помощ, 
подават заявления и представят документи в 
РЗОК в 30дневен срок от влизане в сила на 
НРД съгласно чл. 59а ЗЗО.

(2) При непълнота на представените доку
менти директорът на РЗОК в срок до 7 дни от 
установяването є писмено уведомява лечебното 
заведение за това обстоятелство и определя 
срок до 14 дни за нейното отстраняване.

(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от 
подаване на заявлението сключва договор с 
изпълнителите, които отговарят на условия
та по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите 
за осигуряване на достъпност и качество на 
медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Ди
ректорът на РЗОК има право да провери на 
място в лечебното заведение съответствието 
със специалните изисквания, за чието удос
товеряване е предвидена декларация.

(4) Когато непълнотата е отстранена в оп
ределения от директора на РЗОК срок, който 
изтича след срока по ал. 3, договор може да 
се сключи и след изтичането му.

Чл. 19. (1) Когато въз основа на оценка на 
потребностите и установена недостатъчност 
съгласно Националната здравна карта е налице 
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потребност от дентална помощ, директорът 
на РЗОК може да сключва договори и след 
изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни 
заведения, които отговарят на изискванията 
на закона и НРД.

(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК 
сключва договори или издава мотивирани 
откази за сключване на договори в срок до 
30 дни от подаването на документите. При 
установяване на непълнота на представените 
документи се прилага чл. 18, ал. 2.

Чл. 20. (1) Типовите индивидуални договори 
за ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават 
от управителя на НЗОК след съгласуване с 
председателя на УС на БЗС.

(2) Предметът на договорите и допълни
телните споразумения, сключени с РЗОК, не 
може да се разширява.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато въз 
основа на оценка на потребностите и устано
вена недостатъчност съгласно Националната 
здравна карта е налице потребност от ден
тална помощ.

Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК отказва 
да сключи договор при:

1. условие, че лечебното заведение не 
отговаря на изисквания на закона, което се 
установява от представените документи или 
при проверка;

2. липса на някое от настоящите общи или 
специални изисквания и условия за сключване 
на договор, което се установява от предста
вените документи или при проверка;

3. непълнота на изискуемата документация, 
която не е била отстранена в определения срок;

4. невъзможност на съответното лечебно 
заведение да осъществява денталната помощ, 
за изпълнение на която кандидатства, което 
се установява от представените документи 
или при проверка;

5. подаване на документи за сключване на 
договор извън установения срок по чл. 59а, 
ал. 1 ЗЗО независимо от причините за това 
с изключение на случаите по чл. 19;

6. наложена санкция „Прекратяване на 
договор“.

(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на 
РЗОК може да сключи договор след изтичане 
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията 
„Прекратяване на договор“.

(3) Директорът на РЗОК издава заповед, с 
която прави мотивиран отказ за сключване 
на договор с ИДП в сроковете по чл. 18 и 19.

(4) Заповедта по ал. 3 се издава в писмена 
форма и съдържа:

1. правните и фактическите основания за 
издаване на отказа;

2. пред кой орган и в какъв срок отказът 
може да бъде обжалван;

3. дата на издаване, подпис на директора 
и печат на РЗОК.

(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на лицето, 
което представлява лечебното заведение, или 
се изпраща по пощата с препоръчано писмо 

с обратна разписка в срок 7 работни дни от 
издаването му.

(6) Заповедта, с която директорът на РЗОК 
отказва да сключи договор с изпълнител на 
ИДП, подлежи на обжалване съгласно чл. 59б, 
ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопро
цесуалния кодекс, като оспорването не спира 
изпълнението на заповедта.

Г л а в а  о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИ
ТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 22. Изпълнителите на дентална по
мощ осъществяват дейността си съгласно 
изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за 
професионална етика на лекарите по дентална 
медицина, ЗЛПХМ, подзаконови нормативни 
актове и НРД.

Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална 
помощ имат право да получат договореното 
заплащане за извършените дейности при 
условията и по реда на глава седемнадесета.

(2) Изпълнителите на дентална помощ 
имат право да получават текуща информация 
и съдействие от РЗОК относно възложените 
им за изпълнение дейности.

Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална по
мощ нямат право да прилагат диагностични 
и лечебни методи, които:

1. не са утвърдени в медицинската прак
тика, противоречат на медицинската наука и 
създават повишен риск за здравето и живота 
на пациента;

2. водят до временна промяна в съзнанието, 
освен ако за прилагането им пациентът е дал 
съгласието си или ако са налице обстоятел
ствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.

(2) На лицата, които възпрепятстват оказ
ването на дентална помощ или накърняват 
личното и професионалното достойнство на 
лекаря, може да не се окаже такава с изклю
чение на състояния, застрашаващи живота им.

Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ 
се задължават да:

1. осигуряват на ЗОЛ договорената ден
тална помощ съгласно условията на НРД и 
изпълняват правилата за добра медицинска 
практика;

2. предоставят дентална помощ по вид, обем 
и качество, съответстваща на договорената;

3. предписват за домашно лечение лекар
ствени продукти, заплащани напълно или 
частично от НЗОК;

4. предписват лекарствени продукти по 
вид и количества, съобразени с обективното 
състояние на пациента и изискванията на 
НРД и други действащи нормативни актове;

5. не изискват плащане или доплащане от 
осигуреното лице за видове дейност, която се 
заплаща изцяло от НЗОК, с изключение на 
случаите на заплащане и/или доплащане за 
дентални дейности от ЗОЛ при условията и 
по реда на НРД съгласно чл. 45, ал. 17 ЗЗО;
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6. предоставят задължително изискваната 
от НЗОК информация в срокове, структура 
и формат, посочени в договора;

7. осигуряват на длъжностните лица на 
РЗОК и НЗОК достъп до документи, свърза
ни с отчитането и контрола на извършените 
дейности;

8. не разпространяват данни, свързани с 
личността на ЗОЛ, станали им известни при 
или по повод оказване на дентална помощ, 
освен в случаите, предвидени със закон;

9. предоставят на пациента ясна и достъпна 
информация за здравословното му състояние 
и методите за евентуалното му лечение.

Г л а в а  д е в е т а

КАЧЕСТВО НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ

Чл. 26. (1) Страните по договора извърш
ват системно и планирано оценяване, мо
ниториране и непрекъснато подобряване на 
качеството на денталните услуги, с което се 
осигурява равенство в достъпа, ефективност
та и сигурността на договорените дентални 
услуги и повишаване на удовлетвореността 
на пациентите.

(2) Изпълнителите на дентална помощ 
оказват договорените дентални дейности 
съгласно критериите за качество и достъп
ност на денталната помощ, посочени в глава 
седемнадесета, раздел ІІІ.

(3) Критерии за качество и достъпност на 
денталната помощ се изготвят и актуализират в 
съответствие с правилата за добра медицинска 
практика след приемането им по предвидения 
в закона ред, както и с наредбата по чл. 19, 
ал. 7, т. 15 ЗЗО.

(4) Директорът на съответната РЗОК 
прави оценка по критериите за качеството и 
достъпност на оказаната помощ от ИДП за 
период от 6 месеца за срока на действие на 
този НРД съгласно методика, разработена 
от НЗОК и БЗС, и я използва в случаите по 
чл. 59, ал. 11, т. 4 ЗЗО. 

Г л а в а  д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Чл. 27. (1) Здравната документация във 
връзка с оказването на дентална помощ по 
реда на ЗЗО включва:

1. първични медицински документи съглас
но приложение № 2 „Първични медицински 
документи“;

2. медицински документи на МЗ, утвърдени 
по съответния ред;

3. удостоверителни документи за право 
на обезщетения в натура в случай на болест, 
майчинство, трудови злополуки или профе
сионални заболявания, издадени по реда на 
Европейски регламенти за координация на 
системите за социална сигурност и двустранни 
спогодби, „Удостоверение за регистрация към 
НЗОК на лица, осигурени в друга държава“ 

и „Декларация при ползване от осигурени 
лица на права на спешна и неотложна помощ 
от пакета на НЗОК срещу представена Евро
пейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)“ 
или „Удостоверение за временно заместване 
на ЕЗОК“ или двуезичен формуляр за право 
на медицинска помощ при престой на тери
торията на Република България, издаден по 
реда на действащи двустранни договори за 
социално осигуряване, съгласно приложе
ние № 3 „Документи, свързани с оказване 
на медицинска и дентална помощ на лица, 
осигурени в други държави“.

(2) Отчетната документация във връзка 
с оказването на дентална помощ по реда на 
ЗЗО включва:

1. здравната документация по ал. 1;
2. финансови документи съгласно прило

жение № 4 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и 

закупува извършената дейност по договора 
с НЗОК.

Чл. 28. Изпълнителите на дентална помощ 
осигуряват за своя сметка формуляри на пър
вични медицински и финансови документи.

Чл. 29. Документацията и документообо
ротът за ИДП се уреждат в специалната част 
на НРД, глава седемнадесета, раздел VІ.

Г л а в а  е д и н а д е с е т а

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО 
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ 

ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК

Раздел I
Списък с лекарствени продукти, заплащани 

напълно или частично от НЗОК

Чл. 30. Националната здравноосигури
телна каса заплаща лекарствени продукти 
за домашно лечение на територията на 
страната, включени в приложение № 1 на 
Позитивния лекарствен списък по чл. 262 
ЗЛПХМ, публикуван на интернет страница
та на Комисията по цени и реимбурсиране, 
за които са подадени заявления по реда на 
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда 
за заплащане на лекарствени продукти по 
чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарстве
ните продукти в хуманната медицина, на 
медицински изделия и на диетични храни 
за специални медицински цели, както и на 
лекарствени продукти за здравни дейности 
по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето 
(Наредба № 10 от 2009 г.).

Чл. 31. Списъкът с лекарствените продукти 
от приложение № 1 на ПЛС, които се заплащат 
от НЗОК, се публикува на интернет страницата 
на НЗОК и е задължителен за ИДП.

Чл. 32. (1) За един и същ период на лечение 
НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, 
предписани на ЗОЛ за едно заболяване, не
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зависимо от реда и начина на извършване на 
предписанията, вида и броя на рецептурните 
бланки, на които те са предписани.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща предписаните и отпуснати на ЗОЛ 
лекарствени продукти при условия, по ред, 
начин и срокове, посочени в Наредба № 10 от 
2009 г., в списъка по чл. 30 и в сключените 
договори с аптеки.

(3) Националната здравноосигурителна 
каса извършва постоянен мониторинг и ана
лиз на предписаните, отпуснати и заплатени 
изцяло или частично от НЗОК лекарствени 
продукти, както и по отделните заболявания 
по МКБ.

(4) Националната здравноосигурителна каса 
не заплаща лекарствени продукти, предписани 
и отпуснати на:

1. лица с прекъснати здравноосигурител
ни права по чл. 109, ал. 1 ЗЗО към момента 
на предписване и отпускане на лекарствени 
продукти;

2. лица, които са освободени от задъл
жението за внасяне на здравноосигурителни 
вноски съгласно чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.

Чл. 33. (1) Извън списъка по чл. 30 НЗОК 
заплаща:

1. лекарствени продукти, предписани и 
отпуснати на ветерани от войните при усло
вията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 5 
от Правилника за прилагане на Закона за 
ветераните от войните (ППЗВВ);

2. лекарствени продукти, предписани и 
отпуснати на военноинвалиди и военнопос
традали по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите 
(ЗВВ), при условията и по реда на наредбата 
по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.

(2) Лекарствените продукти по ал. 1, т. 1 
са определени в списък, утвърден от минис
търа на здравеопазването на основание чл. 5, 
ал. 1 ППЗВВ, а лекарствените продукти по 
ал. 1, т. 2 – в списък, утвърден от министъра 
на здравеопазването на основание чл. 15, 
ал. 1 и 2 ЗВВ.

(3) Средствата за лекарствените продукти 
по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет 
и се изплащат от Агенцията за социално 
подпомагане чрез НЗОК.

Раздел II
Условия и ред за предписване на лекарствени 

продукти

Чл. 34. (1) Право да предписват лекарствени 
продукти от списъка по чл. 30 имат лекари 
по дентална медицина от лечебни заведения 
за извънболнична дентална помощ, работещи 
в изпълнение на договор с НЗОК.

(2) Извън случаите по ал. 1 право да пред
писват лекарствени продукти от списъка по 
чл. 30 на лишени от свобода лица имат и 
лекари по дентална медицина, работещи в 
лечебните заведения към Министерството 
на правосъдието.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 предписват лекар
ствени продукти за домашно лечение на ЗОЛ 
на територията на страната с установени 
заболявания в съответствие с наредбата по 
чл. 45, ал. 3 ЗЗО.

(4) Лекарствените продукти от списъците по 
чл. 30 се предписват на лица с непрекъснати 
здравноосигурителни права, лица с право на 
здравно осигуряване, удостоверено от друга 
държава – членка на ЕС, от друга държава 
от ЕИП или съгласно двустранни спогодби 
към датата на извършване на предписанието.

(5) Лекарствените продукти се предписват 
на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване 
изискванията на действащото законодателство, 
настоящия НРД и сключените с НЗОК дого
вори за оказване на дентална помощ.

Чл. 35. (1) Лекарствените продукти се 
предписват само след извършен преглед, 
който се удостоверява с подписа на ЗОЛ в 
амбулаторния лист.

(2) Лекарят по дентална медицина е длъжен 
да уведоми ЗОЛ, респ. негов родител, настой
ник или попечител, за вида на предписаните 
лекарствени продукти, тяхното действие/
прилагане, странични реакции, ред и начин 
на приемане, както и дали се заплащат час
тично от НЗОК.

Чл. 36. Назначаването и предписването на 
лекарствени продукти се извършва в съот
ветствие с изискванията на Наредба № 4 от 
2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти (Наредба 
№ 4 от 2009 г.), на настоящия НРД и кратките 
характеристики на лекарствените продукти.

Чл. 37. (1) Не се допуска за лечението 
на едно ЗОЛ едновременно предписване на 
лекарствени продукти, принадлежащи към 
едно и също международно непатентно на
именование, за повече от едно заболяване 
(един МКБ код) независимо от вида и броя 
на издадените рецептурни бланки.

(2) Не се допуска предписване на повече 
от три лекарствени продукта за едно заболя
ване (един МКБ код), както и дублиране на 
предписанията в рамките на срока, за който 
са предписани лекарствени продукти.

(3) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ 
на една и съща рецептурна бланка независимо 
от ползвания образец предписване на напълно 
и частично заплащани лекарствени продукти.

Чл. 38. При предписване на лекарствени 
продукти всички данни съгласно приложение 
№ 2 се отразяват в амбулаторния лист и в 
електронния отчет за извършената дейност 
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в 
определен от НЗОК формат.

Чл. 39. Право да предписват лекарствени 
продукти от списъците по чл. 5, ал. 1 ППЗВВ  
и чл. 15, ал. 1 и 2 ЗВВ имат лекари по ден
тална медицина от лечебни заведения за 
извънболнична дентална помощ, работещи 
в изпълнение на договор с НЗОК.
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Раздел III
Условия и ред за отпускане на лекарствени 

продукти

Чл. 40. Издадените от лицата по чл. 34 
рецепти се изпълняват в аптека, открита от 
притежател на разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти, сключил 
договор с НЗОК по реда на чл. 45, ал. 15 ЗЗО.

Чл. 41. Рецептурните бланки имат срок 
на валидност, установен в Наредба № 4 от 
2009 г.

Чл. 42. (1) Лекарствените продукти, пред
писани на ветерани от войните, на военно
инвалиди и военнопострадали, се отпускат 
в аптеки, открити от притежатели на разре
шение за търговия на дребно с лекарствени 
продукти, сключили договори с НЗОК на 
основание наредбата по чл. 5, ал. 5 ППЗВВ, 
респ. наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.

(2) Отпускането на лекарствените продук
ти се осъществява при условията и по реда, 
установени в наредбите по ал. 1.

Г л а в а  д в а н а д е с е т а

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБО

ТОСПОСОБНОСТТА

Чл. 43. (1) Лечебните заведения, сключи
ли договор за оказване на дентална помощ 
с НЗОК, осъществяват дейностите и водят 
документация, свързани с медицинската екс
пертиза на работоспособността, при условията 
и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската 
експертиза на работоспособността, Наредба 
№ 2 от 2016 г., Правилника за устройството 
и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза на работоспо
собността и на регионалните картотеки на 
медицинските експертизи (Правилника) и 
настоящия НРД.

(2) В изпълнение на сключените с НЗОК 
договори за оказване на дентална помощ при 
необходимост лекарите по дентална медицина 
извършват:

1. медицинска експертиза на временната 
неработоспособност:

а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен 

лист;
2. насочване за медицинска експертиза 

към лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне 

пред ТЕЛК съобразно Наредба № 2 от 2016 г.;
4. насочване към ТЕЛК при условията и 

реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК 

договори за оказване на дентална помощ при 
необходимост ЛКК от лечебните заведения за 
СИДП извършват:

1. освидетелстване на лицата съгласно 
чл. 23, ал. 1 от Правилника;

2. подготвяне на документи за представяне 
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 2 от 2016 г.

Чл. 44. По преценка на лекар по дентална 
медицина от лечебно заведение за дентална 
помощ за нуждите на медицинската експертиза 
на работоспособността същият издава на ЗОЛ:

1. „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост 
от прегледи и консултации със съответен 
специалист;

2. „Направление за медикодиагностична 
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необхо
димост от секторна рентгенография на зъби 
и/или ортопантомография.

Чл. 45. (1) Когато нормативната уредба 
предвижда медицинската експертиза да се 
извършва от ЛКК, лекарят по дентална меди
цина от лечебно заведение за дентална помощ 
насочва ЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска 
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).

(2) При насочване към ЛКК лекарят по 
ал. 1 представя необходимата медицинска 
документация.

(3) При подготовката за ЛКК ЗОЛ се на
сочва за прегледи към специалисти от лечеб
ни заведения за СИДП, сключили договор с 
НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 6).

(4) Лекарската консултативна комисия, 
сформирана в лечебно заведение за извънбол
нична медицинска помощ, може да назначи 
допълнителни консултации с „Талон за ме
дицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6) 
и изследвания с „Направление за медикоди
агностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) за 
извършване на секторна рентгенография на 
зъби и/или ортопантомография консултации, 
ако са необходими.

(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно 
заведение за СИДП, няма право да насочи 
ЗОЛ за допълнителни изследвания или кон
султации към самия себе си.

Чл. 46. (1) Районната здравноосигурителна 
каса е задължена да уведомява по подходящ 
начин лечебните заведения за извънболнична 
дентална помощ, сключили договор с НЗОК, 
за сформираните ЛКК на територията на 
съответната област, профила им и графика 
за работата.

(2) Председателите на ЛКК, сформирани 
в лечебни заведения за СИДП, представят 
ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съ
държа обобщен списък на ЗОЛ, номерата на 
протоколите от заседанията на комисията, 
състава на комисията и взетите решения.

(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата 
част на талона за медицинска експертиза, с 
който пациентът е изпратен за експертиза на 
работоспособността.

Чл. 47. (1) Когато нормативната уредба 
предвижда медицинската експертиза да се 
извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необхо
димата документация на ЗОЛ и я насочва за 
експертиза пред ТЕЛК.
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(2) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя 
медицински протокол и прилага съответната 
медицинска документация във вид и обем по 
Наредба № 2 от 2016 г.

(3) Пациентът представя в регионална
та картотека на медицинските експертизи 
(РКМЕ) медицинския протокол по ал. 2, при
дружен от молба и съответната медицинска 
документация.

(4) Когато се прецени, че представеният про
токол не е достатъчно изчерпателен съгласно 
приложения № 4 и 5 на Наредба № 2 от 2016 г., 
регионалната картотека на медицинските екс
пертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне 
на съответната ЛКК за допълнителни такива.

(5) При необходимост ЛКК назначава до
пълнителни изследвания или консултации по 
реда на чл. 45, ал. 4.

Чл. 48. (1) Дейността на лечебното заве
дение, свързана с изясняването и уточнява
нето на здравословното състояние на лицата 
и с подготовката им за освидетелстване и 
преосвидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК, се 
осигурява от НЗОК.

(2) В случай че за нуждите на медицинската 
експертиза на работоспособността в частта 
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК 
(НЕЛК) са необходими:

1. прегледи и консултации със съответен 
специалист, лекарят по дентална медицина 
или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска 
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);

2. специализирани медикодиагностични 
изследвания (СМДИ) – секторна рентгеногра
фия на зъби и/или ортопантомография, лекарят 
по дентална медицина или ЛКК издава на 
ЗОЛ „Направление за медикодиагностична 
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).

Чл. 49. Преосвидетелстването се осъщест
вява както по искане на освидетелстваното 
лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК). 
За нуждите на преосвидетелстването лечеб
ните заведения осъществяват дейност по реда, 
описан погоре и регламентиращ процеса на 
освидетелстване по НРД.

Чл. 50. При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) 
(за освидетелстване или преосвидетелства
не) лечебните заведения за ПИДП и СИДП 
осъществяват дейност съобразно конкретните 
заболявания и в обхват, регламентирани в 
Наредба № 2 от 2016 г.

Г л а в а  т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИН
ФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И 

ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 51. (1) Изпълнителите на дентална 
помощ са задължени да събират, поддържат 
и съхраняват информация:

1. на хартиен носител, съгласуван с БЗС – за 
документи, за които се изисква подпис на 
пациента;

2. финансови отчетни документи – на хар
тиен или електронен носител;

3. в електронен вид в определен от НЗОК 
формат, съгласуван с БЗС – за отчитане на 
ИДП пред съответната РЗОК за извършената 
от тях дейност в полза на ЗОЛ.

(2) Изпълнителите на дентална помощ са 
задължени да предоставят на НЗОК/РЗОК 
само отчетните документи по ал. 1, т. 2 и 
информацията по ал. 1, т. 3.

(3) Обемът и видът на информацията по 
ал. 1 се използват за изграждане и поддържане 
на регистрите на НЗОК по чл. 63, ал. 1, т. 1, 
2, 3 и 3а ЗЗО.

Чл. 52. Обемът и видът на предоставяната 
информация са определени в НРД, като се 
спазват реквизитите на установените в този 
договор документи.

Чл. 53. (1) Изпълнителите на дентална по
мощ са задължени да предоставят изискваната 
с НРД информация във формат, начин и в 
срокове, определени в глави десета и седем
надесета и приложения № 2 и 4.

(2) Националната здравноосигурителна 
каса предоставя обратна информация на УС 
на БЗС на тримесечен период за изпълнението 
на бюджета.

Чл. 54. Изпълнителите на дентална помощ 
са задължени да предоставят съхраняваната 
при тях информация по чл. 51 при проверка 
от контролните органи на НЗОК/РЗОК.

Чл. 55. При промени в нормативната 
база, които налагат изменение на работните 
процедури и изискванията към медицинския 
софтуер, промените се публикуват на офици
алната интернет страница на НЗОК в срок не 
помалък от 30 дни преди прилагането им, в 
случай че срокът не противоречи на влизането 
в сила на нормативния акт.

Чл. 56. Българският зъболекарски съюз 
своевременно уведомява НЗОК при промя
на на личния професионален код (ЛПК) на 
лекарите по дентална медицина.

Чл. 57. (1) Националната здравноосигури
телна каса е задължена да съхранява данните 
за ЗОЛ и ИДП за периода, регламентиран в 
чл. 67 ЗЗО.

(2) Националната здравноосигурителна 
каса публикува на своята официална интернет 
страница формат на електронния документ 
за отчет на извършената дейност, изисквана 
от НРД.

Чл. 58. Националната здравноосигурителна 
каса е задължена да използва и предоставя 
данните, свързани с личността на ЗОЛ и ИДП, 
в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1 
и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.

Чл. 59. (1) Националната здравноосигури
телна каса е задължена да предоставя на ЗОЛ 
при поискване информация за ИДП, сключили 
договор с РЗОК, съдържаща данните по чл. 64, 
ал. 2 ЗЗО, чрез портала на НЗОК.
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(2) Националната здравноосигурителна каса 
предоставя електронна услуга за проверка 
на актуалната здравноосигурителна книжка 
на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК 
дентални дейности на едно ЗОЛ за текущата 
календарна година.

Чл. 60. (1) На основание чл. 50 ЗЗО при 
ползване на дентална помощ лечебното за
ведение – изпълнител на дентална помощ, 
изисква от лицата представяне на документи, 
удостоверяващи самоличността им съгласно 
Закона за българските лични документи. 

(2) От лицата, на които не се издават 
документи по ал. 1, се изискват документи, 
удостоверяващи самоличността им, съгласно 
националното законодателство на държавата, 
чиито граждани са лицата.

(3) Лицата в производство за предоставяне 
на статут на бежанец или право на убежище 
представят удостоверяващ самоличността им 
документ, издаден от Държавната агенция за 
бежанците.

(4) Лицата в процедура по издаване на 
документ, удостоверяващ самоличността 
им, поради изгубване, кражба, повреждане, 
унищожаване, подмяна и промяна в данни
те, представят декларация по чл. 17, ал. 1 от 
Правилника за издаване на българските лични 
документи или друг документ, удостоверяващ 
изброените обстоятелства, издаден от съот
ветните компетентни органи.

Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗ
ПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ

Чл. 61. (1) Контролът по изпълнение на 
договорите за оказване на дентална помощ се 
извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО 
и глава осемнадесета.

(2) Условията и редът за осъществяване 
на контрол по ал. 1 се определят в глава 
осемнадесета и с инструкция, издадена от 
управителя на НЗОК на основание чл. 72, 
ал. 10 ЗЗО, която се публикува на официал
ната интернет страница на НЗОК.

Чл. 62. (1) Управителят на НЗОК упраж
нява цялостен контрол върху изпълнението 
на договорите чрез:

1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контро

льори.
(2) Директорът на РЗОК упражнява кон

трол върху изпълнението на договорите чрез 
длъжностни лица на РЗОК – контрольори.

Чл. 63. (1) Длъжностните лица – служители 
на НЗОК, длъжностни лица от РЗОК – кон
трольори, осъществяват внезапен контрол по 
изпълнение на договорите с изпълнителите на 
дентална помощ, контрол преди заплащане 
на оказаната медицинска помощ и последващ 
контрол.

(2) Контролът по ал. 1 може да се извърш
ва и чрез проверки по постъпили жалби от 
здравноосигурени лица в случаите по чл. 35, 
ал. 2 ЗЗО.

(3) Контролът по ал. 1 и 2 по изпълнени
ето на договорите с ИДП се урежда в глава 
осемнадесета.

Чл. 64. (1) Изпълнителите на дентална 
помощ са длъжни да:

1. оказват съдействие на контролните 
органи на НЗОК и РЗОК при изпълнение на 
служебните им задължения;

2. предоставят на контролните органи на 
НЗОК и РЗОК при поискване всички докумен
ти по сключените договори, както и отчетната 
документация по чл. 27, ал. 2.

(2) Контролната дейност се осъществява по 
начин и във време, незатрудняващи основната 
дейност на изпълнителите на дентална помощ.

Чл. 65. Здравноосигурените лица могат да 
бъдат поканени за съдействие на контролните 
органи на НЗОК (РЗОК) за уточняване на об
стоятелства във връзка с дейността на ИДП, 
включително и в писмен вид.

Г л а в а  п е т н а д е с е т а

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРИТЕ

Чл. 66. При констатирани нарушения от 
длъжностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО по 
изпълнение на договорите за оказване на 
дентална помощ се налагат санкции, пред
видени в глава деветнадесета, и/или глоби 
или имуществени санкции съгласно админи
стративнонаказателните разпоредби на ЗЗО.

Чл. 67. (1) На територията, обслужвана от 
РЗОК, се конституират арбитражни комисии 
за оспорване на констатациите на длъжност
ните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО:

1. длъжностни лица – служители на НЗОК;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Арбитражните комисии по ал. 1 се 

създават в съответствие с чл. 75 ЗЗО и осъ
ществяват своята дейност при условията и 
по реда, определени в глава деветнадесета.

Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛ
НИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 68. (1) Договорът с ИДП се прекра
тява, без която и да е от страните да дължи 
предизвестие:

1. по взаимно съгласие между страните, 
изразено писмено;

2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение 

на лекаря по дентална медицина, регистрирал 
индивидуална практика за извънболнична 
дентална помощ – от момента на смъртта 
или от датата на постановяване на съдебното 
решение за поставяне под запрещение;
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4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ/
РЗИ на лечебното заведение изпълнител при 
условията на чл. 45 ЗЛЗ – от датата на съоб
щаване на акта на заличаването на лечебното 
заведение;

5. при заличаване на лекаря по дентал
на медицина, регистрирал индивидуалната 
практика за първична или специализирана 
медицинска помощ, от регистъра на БЗС, за 
което председателят на районната колегия на 
БЗС незабавно уведомява РЗОК – от датата 
на влизане в сила на акта на заличаването;

6. при прекратяване, ликвидация или обявя
ване в несъстоятелност на изпълнител – юри
дическо лице или едноличен търговец – от 
момента на настъпване на съответното юри
дическо събитие;

7. при настъпила обективна невъзможност 
за изпълнение на целия или на част от дого
вора – изцяло, или частично – по отношение 
на съответната част;

8. при отнемане на правото на лекар по 
дентална медицина, регистрирал индивиду
ална практика, да упражнява медицинска 
професия в Република България.

(2) В случаите на заличаване от регистъра 
на съответната РК на БЗС при настъпила 
обективна невъзможност за изпълнение на 
договора или отнемане на правото да упраж
нява медицинска професия на лекар по ден
тална медицина, работещ в лечебно заведение, 
което не е регистрирано като индивидуална 
практика, договорът се прекратява частично 
по отношение на този лекар по дентална 
медицина.

Чл. 69. (1) Договорът с ИДП се прекратява 
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:

1. изпълнителят не представи отчети за 
извършена дейност повече от 3 последова
телни месеца;

2. в случай че изпълнителят не отговаря 
на условията за извършване на съответната 
дейност, установени в нормативен акт или НРД.

(2) Договорът може да се прекрати с 
писмено предизвестие от страна на ИДП в 
срок един месец, доколкото страните не са 
уговорили подълъг срок, но не повече от 
три месеца.

Чл. 70. В случаите по чл. 59, ал. 11, т. 1 и 2 
ЗЗО договорът с ИДП се прекратява от стра
на на НЗОК по реда на глава деветнадесета.

Чл. 71. (1) Прекратяването на договор с 
ИДП не освобождава НЗОК от задължението 
да заплати на същия извършените дейности до 
прекратяването на договора по представени 
отчетни документи.

(2) Прекратяването на договор с изпъл
нител на извънболнична дентална помощ 
не освобождава ИДП от задълженията за 
възстановяване на суми по реда на глава 
деветнадесета.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Раздел I
Условия, ред и необходими документи за 
сключване на договори за оказване на из-

вънболнична дентална помощ

Чл. 72. Страна по договор за оказване на 
извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с 
НЗОК може да бъде лечебно заведение, което 
отговаря на общите условия по чл. 16, ал. 1, 
т. 1 и на следните специални условия:

а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ/РЗИ 
на територията на съответната РЗОК с пред
мет на дейност/дейности, за който желае да 
сключи договор;

б) разполага и поддържа за срока на 
действие на договора изискуемо дентално и 
техническо оборудване и обзавеждане съглас
но приложение № 5 „Изисквания на НЗОК 
за сключване на договор с изпълнители на 
извънболнична дентална помощ“.

Чл. 73. Страна по договор за оказване на 
специализирана хирургична извънболнична 
дентална помощ може да бъде лечебно заве
дение за ИзвбДП, което отговаря на условията 
по чл. 72 и в което работи лекар по дентална 
медицина с призната специалност „Орална 
хирургия“ и/или „Лицевочелюстна хирур
гия“/„Дентална, орална и лицевочелюстна 
хирургия“.

Чл. 74. Страна по договор за оказване 
на СИДП по специалност „Детска дентална 
медицина“ може да бъде лечебно заведение 
за ИзвбДП, което отговаря на условията по 
чл. 72 и в което работи лекар по дентална 
медицина с призната специалност „Детска 
дентална медицина“.

Чл. 75. Страна по договор за оказване на 
СИДП под обща анестезия за ЗОЛ до 18го
дишна възраст с психични заболявания може 
да бъде лечебно заведение, което отговаря на 
условията по чл. 72 и в което работят лекар 
по дентална медицина с призната специалност 
„Детска дентална медицина“ и/или лекар по 
дентална медицина с призната специалност 
„Орална хирургия“ или „Лицевочелюстна 
хирургия“/„Дентална, орална и лицевочелюст
на хирургия“. Лечебното заведение трябва да 
отговаря на медицинския стандарт „Анестезия 
и интензивно лечение“.

Чл. 76. Страна по договор за извършване на 
секторна рентгенография на зъби и ортопанто
мография може да бъде лечебно заведение за 
ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ/РЗИ, с предмет 
на дейност рентгенография, което отговаря на 
условията по чл. 72 и в което работи лекар 
по дентална медицина, притежаващ издадено 
по реда на Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия удостоверение за съответната 
правоспособност съгласно чл. 11, ал. 5 ЗЛЗ.
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Чл. 77. Ако лечебното заведение, изпълни
тел на дентална помощ по договор с НЗОК, 
притежава подвижни структури съгласно 
Наредбата за водене на регистър на лечеб
ните заведения за извънболнична помощ и 
хосписите, те трябва да отговарят на условията 
по чл. 72 и 74. Националната здравноосигу
рителна каса закупува дейности, извършени 
в подвижни структури, само ако последните 
работят в населени места с неблагоприятни 
условия и дейностите се извършват непре
къснато в едно и също населено място не 
помалко от 3 месеца.

Чл. 78. Националната здравноосигурителна 
каса сключва само по един договор с изпъл
нител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК 
за всеки един от предметите на дейност (пър
вична, специализирана), като изпълнението 
може да се осъществява на няколко места на 
територията на съответната РЗОК.

Чл. 79. Лечебните заведения за ИзвбДП, 
желаещи да сключат договор със съответната 
РЗОК, на чиято територия са регистрирани, 
представят заявление по образец, утвърден 
от управителя на НЗОК, към което прилагат: 

1. данни за идентификационния код на 
търговеца или кооперацията от Търговския 
регистър, а за дружествата, регистрирани 
в държава – членка на Европейския съюз, 
или в държава, страна по Споразумението 
за Европейското икономическо простран
ство – документ за актуална регистрация по 
националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната държава;

2. копие от удостоверението за регистрация 
на лечебното заведение в РЦЗ/РЗИ с всички 
адреси на лечебното заведение;

3. декларация на хартиен носител по обра
зец, посочен в приложение № 5, за дейността 
на лечебното заведение за ИДП;

4. удостоверение за актуално членство в 
съответната РК на БЗС с номер от националния 
регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, ал. 1, 
т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК 
на БЗС, както и декларация, че не са с отнети 
права да упражняват дентална медицинска 
професия в Република България – за лека
рите по дентална медицина, които работят в 
лечебните заведения;

5. копие от удостоверение за признаване на 
професионална квалификация по медицинска 
професия, както и удостоверение за признаване 
на специализация, издадени от министъра на 
здравеопазването по реда на Закона за при
знаване на професионални квалификации – за 
лекарите чужденци;

6. необходимите квалификационни до
кументи, удостоверяващи условията по 
чл. 73 – 75, съгласно наредбата по чл. 181, 
ал. 1 ЗЗ за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването; както и удосто
верение, удостоверяващо условията по чл. 76, 

за съответната правоспособност, издадено по 
реда на Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия съгласно чл. 11, ал. 5 ЗЛЗ;

7. декларация за работа в лечебно заведе
ние, регистрирано на територията на друга 
РЗОК – за лекарите по дентална медицина, 
които работят в лечебни заведения на тери
торията на друга РЗОК;

8. регистрация по БУЛСТАТ (за лечебните 
заведения, които са учредени от физически 
лица – лекари по дентална медицина); 

9. график и маршрут на подвижните струк
тури – за лечебните заведения с разкрити 
подвижни структури.

Чл. 80. Изпълнителите на ИзвбДП, склю
чили договор с НЗОК в съответствие с НРД 
за денталните дейности за 2016 г., прилагат 
само следните документи:

1. в случай на настъпили промени – доку
менти по чл. 79, т. 1, 2, 5, 6 и 8, или декларация 
за липса на промени;

2. декларации по чл. 79, т. 3, 4 и 7 – на 
хартиен носител;

3. документ по чл. 79, т. 4 и 9.
Чл. 81. Директорът на РЗОК не може да 

изисква от лечебното заведение за дентална 
помощ други документи при сключване на 
договор с НЗОК освен посочените в чл. 79 и 80.

Чл. 82. При промяна на всяко от обстоя
телствата по чл. 72 – 75, 78 и 79 ИДП е длъ
жен да уведоми РЗОК, като изпрати и копие 
от съответния документ в 7дневен срок от 
настъпване на промяната.

Раздел II
Условия и ред за оказване на извънболнична 

дентална помощ

Чл. 83. Изпълнителите на дентална меди
цинска помощ:

1. осигуряват достъпна дентална меди
цинска помощ и спазват правилата за добра 
дентална практика;

2. предоставят дентална помощ по вид, обем 
и качество, съответстващи на договорената;

3. предписват лекарства по вид и коли
чества, съобразени с изискванията на НРД;

4. предоставят задължително изискваната 
от НЗОК информация в срокове, структура 
и формат, посочени в договора;

5. осигуряват на длъжностните лица на 
РЗОК/НЗОК достъп до документи, свързани 
с осъществяването на дейността по договор 
с НЗОК;

6. не разпространяват данни, свързани с 
личността на ЗОЛ, станали им известни при 
или по повод оказване на дентална помощ, 
освен в случаите, предвидени със закон.

Чл. 84. (1) Извънболнична дентална меди
цинска помощ при условията и по реда на този 
раздел се оказва на ЗОЛ, осъществили правото 
си на свободен избор, преглед и лечение от 
лекар по дентална медицина в лечебно заве
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дение за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК, 
в амбулаторията, включително в подвижната 
структура, посочена в договора с ИДП.

(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в 
лечебно заведение съгласно наредбата по 
чл. 81, ал. 3 ЗЗ.

Чл. 85. За лицата, настанени в домове за 
медикосоциални услуги, за децата, наста
нени в специалните училища и домовете за 
отглеждане и възпитание на деца, лишени от 
родителска грижа, за лицата, задържани под 
стража, лишените от свобода, които нямат 
достъп до дентална медицинска помощ по
ради липса на лекар по дентална медицина, 
работещ в съответното заведение, изборът на 
лекар по дентална медицина се осъществява 
служебно от директора на съответната РЗОК 
и председателя на съответната районна коле
гия на БЗС, съгласувано с ръководителя на 
съответната структура.

Чл. 86. (1) Здравноосигурените лица мо
гат свободно да осъществяват или променят 
избора си на лекар по дентална медицина за 
всяка от договорените дейности през срока 
на действие на НРД.

(2) Здравноосигурените лица получават 
договорената дентална помощ само след до
казване на здравноосигурителните си права и 
представяне на валидна здравноосигурителна 
книжка на избрания лекар по дентална ме
дицина. За предоставяне на невалидна здрав
ноосигурителна книжка и представяне на 
неверни данни ЗОЛ носи отговорност съгласно 
законодателството на Република България.

(3) Контролните органи на НЗОК/РЗОК 
не могат да задължават лекарите по дентална 
медицина да изискват и да им предоставят 
здравноосигурителната книжка на ЗОЛ.

(4) За обстоятелствата, че здравноосигури
телните му права не са прекъснати и разполага 
само с една валидна здравноосигурителна 
книжка, ЗОЛ попълва, при поискване от 
лекаря по дентална медицина, декларация 
съгласно приложение № 7 „Притурка към 
здравноосигурителната книжка и декларация“.

(5) Лекарят по дентална медицина има пра
во да провери чрез предоставена електронна 
услуга от НЗОК номера на актуалната здравно
осигурителна книжка на ЗОЛ и извършените 
и отчетени в НЗОК дентални дейности на 
същото ЗОЛ за текущата календарна година.

Чл. 87. (1) Часовете за прием на ЗОЛ се 
уговарят предварително между изпълнителя 
на ИзвбДП и ЗОЛ.

(2) Лекарите по дентална медицина, работе
щи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят 
на видно място в амбулаторията списък с 
информация относно:

1. пакетите, обемите и стойностите на 
договорените дейности, за които е сключен 
договор;

2. категориите лица по чл. 37, ал. 4 ЗЗО, 
освободени от заплащане на потребителска 
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО, както и списък 
на заболяванията, при които тези лица са 
освободени.

Чл. 88. (1) При първо посещение за съответ
ната календарна година лекарят по дентална 
медицина задължително извършва обстоен 
преглед със снемане на зъбен статус на ЗОЛ.

(2) Общопрактикуващият лекар по ден
тална медицина и лекарят по дентална ме
дицина – специалист, задължително попълват 
за всяко ЗОЛ месечен „Амбулаторен лист“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 2), в който се отразява 
обстоен преглед със снемане на зъбен статус 
и/или оказаната дентална помощ.

Чл. 89. (1) Всеки лекар по дентална меди
цина отчита извършени дентални дейности 
съобразно определено времетраене за всяка 
дентална дейност съгласно чл. 97, но не по
вече от 6 часа средно дневно, считано при 
петдневна работна седмица, изчислено за 
един календарен месец, независимо от броя 
сключени договори като изпълнител и/или 
като наето лице.

(2) Алинея 1 не се прилага за лекарите, из
пълняващи пакет специализирана хирургична 
дентална помощ, като последните оказват тази 
помощ на база „Направление за консултация“ 
(бл. МЗ 119А).

Чл. 90. (1) В случаите на временно отсъст
вие на лекар по дентална медицина от лечебно 
заведение за ПИДП и СИДП (за всички видове 
лечебни заведения за извънболнична дентална 
помощ) той може да бъде заместен от лекар 
по дентална медицина или лекар по дентална 
медицина със съответната специалност.

(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното 
заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни 
дни от началото на заместването.

(3) Заместникът попълва всички амбула
торни листове за извършена дейност с лич
ните си данни (ЛПК и трите имена) и ЛПК 
на замествания.

(4) Всички отчетни документи заместникът 
подписва и подпечатва с личния си печат за 
срока на заместване, като вписва и регист
рационния номер на лечебното заведение, в 
което е заместник.

(5) Лицата, определени за заместници, 
трябва да притежават съответната правоспо
собност и да са вписани в съответния регистър 
по ЗСОЛЛДМ.

Чл. 91. (1) Документацията, която е длъжен 
да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този 
договор, включва:

1. здравноосигурителна книжка (ЗОК)/
притурка към ЗОК за извършени дентални 
дейности на ЗОЛ;

2. първични медицински и отчетни фи
нансови документи, които се съхраняват от 
изпълнителя на ИзвбДП.



СТР.  14  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 23

(2) В ЗОК/притурка към ЗОК за извърше
ни дентални дейности на ЗОЛ се отбелязват 
данните на лекаря по дентална медицина, 
извършил дейността, подписът и печатът на 
същия, кодът на дейността и кодът на съот
ветния зъб по договора с НЗОК и датата на 
извършването.

(3) При изчерпване на страниците в ЗОК 
се използва допълнителен лист – притурка 
към нея по образец.

(4) Националната здравноосигурителна каса 
отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя 
на ЗОЛ чрез РЗОК след представяне на ЗОК и 
на последната заверена притурка в случаите, 
когато има издадена такава.

(5) При попълване на ЗОК на ЗОЛ се спаз
ва хронологията по календарни години, като 
всяка календарна година се води на отделна 
страница.

Чл. 92. (1) При подмяна на ЗОК или 
притурката към нея РЗОК служебно вписва 
извършените за последната календарна го
дина дентални дейности и извършените за 
настоящата календарна година дейности до 
момента на подмяна на ЗОК или издаване 
на притурка.

(2) В случаите на установено по реда на 
чл. 72, ал. 2 ЗЗО отчитане от ИДП на дей
ност, която не е извършена, РЗОК, на чиято 
територия е констатирано нарушението, ану
лира вписаните неизвършени дейности в ЗОК 
или в притурката при предоставянето им от 
страна на ЗОЛ.

Чл. 93. При необходимост от оказване на 
специализирана хирургична извънболнична 
дентална помощ общопрактикуващият лекар 
по дентална медицина или специалист по 
„Детска дентална медицина“ насочва ЗОЛ 
към лекар със специалност „Орална хирургия“  
и/или „Лицевочелюстна хирургия“/„Дентал
на, орална и лицевочелюстна хирургия“ с 
„Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).

Чл. 94. (1) При необходимост от дентал
но лечение под обща анестезия на ЗОЛ до 
18годишна възраст с психични заболявания 
общопрактикуващият лекар по дентална 
медицина или лекарят по дентална медици
на – специалист, насочва ЗОЛ към лекар със 
специалност „Психиатрия“ с „Медицинско 
направление за консултация или провеждане 
на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3), а 
към специалист по „Анестезиология и интен
зивно лечение“ – с „Медицинско направление 
за извършване на високоспециализирани ме
дицински дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А).

(2) Въз основа на издадените от спе
циалиста психиатър „Амбулаторен лист“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 1), съдържащ диагноза 
и заключение за необходимостта от това 
лечение, общопрактикуващият лекар по 
дентална медицина или лекарят по дентал
на медицина – специалист, насочва ЗОЛ до 
18годишна възраст с психични заболявания 
към изпълнител на специализирана извънбол

нична дентална помощ за лечение под обща 
анестезия с „Направление за консултация“ 
(бл. МЗ 119А).

Чл. 95. При необходимост от извършване 
на медикодиагностични изследвания от па
кет „Образна диагностика“ (секторна рент
генография на зъби и ортопантомография) 
лекарят по дентална медицина или лекарят 
по дентална медицина – специалист, насочва 
ЗОЛ към изпълнител, сключил договор по 
пакет „Образна диагностика“, за секторна 
рентгенография на зъби и ортопантомогра
фия с „Направление за медикодиагностична 
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).

Чл. 96. За оказаната дентална помощ по
требителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се 
заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 4 
ЗЗО, както и от лицата със заболявания, 
посочени в приложение № 6 „Списък на за
боляванията, при които ЗОЛ са освободени 
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.

Раздел III
Критерии за качество и достъпност в извън-

болничната дентална помощ

Чл. 97. Критериите за качество и дос
тъпност на лечебната дейност в денталната 
медицина са:

1. за достъпност:
а) спазване на предварително уговорените 

часове за прием на ЗОЛ;
б) оказване на дентална медицинска помощ 

в рамките на договорените пакети и обеми 
дейности;

2. за качество на лечението:
а) зъбен статус – пълен и правилно вписан;
б) диагноза – пълна и правилно вписана;
в) съобразен с диагнозата лечебен метод;
г) оформяне на оклузалната повърхност и 

контакта на обтурацията със съседния зъб;
д) оформяне на обтурацията в гингивал

ната основа;
е) правилно проведено ендодонтско лечение;
ж) ефективност на проведеното обезбо

ляване;
з) правилно проведено лечение на възпа

лителното заболяване;
3. спазване на установеното времетраене, 

както следва:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен 

статус и изготвяне на амбулаторен лист –  
15 мин;

б) обтурация с амалгама или химичен 
композит – 26 мин;

в) екстракция на временен зъб, включи
телно анестезията – 17 мин;

г) екстракция на постоянен зъб, включи
телно анестезията – 22 мин;

д) лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) – 39 мин;

е) лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) – 141 мин;
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ж) специализиран обстоен преглед –  
15 мин;

з) инцизия в съединителнотъканни ложи, 
включително анестезия – 20 мин;

и) екстракция на дълбоко фрактуриран 
или дълбоко разрушен зъб, включително 
анестезия – 45 мин;

й) контролен преглед на някоя от дей
ностите по букви „з“ и „и“ (инцизия в съе
динителнотъканни ложи или екстракция на 
дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен 
зъб) – 10 мин;

4. критериите за спазване на установено
то времетраене не се отнасят за лечението 
на лица до 18годишна възраст с психични 
заболявания.

Чл. 98. Извършените и отчетени дейности 
(с изключение на лечението на пулпити и 
периодонтити) са за срок 12 последователни 
месеца от датата на извършване на дейността.

Раздел IV
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК 
дейности в извънболничната дентална помощ

Чл. 99. (1) Националната здравноосигури
телна каса закупува, респ. заплаща, изцяло 
или частично денталните дейности по пакета 
дентална дейност, оказани на ЗОЛ, съгласно 
Наредба № 2 от 2016 г. в обеми и цени, опре
делени по реда на настоящия раздел.

(2) На основание чл. 37, ал. 6 ЗЗО и по 
реда, определен в Постановление № 193 на 
Министерския съвет от 2012 г. от държав
ния бюджет чрез Министерството на здра
веопазването (МЗ) НЗОК заплаща на ИДП 
разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 
ЗЗО за всяко посещение на лицата, които са 
упражнили правото на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст.

Чл. 100. Изпълнителите на първична ден
тална помощ извършват дейностите, опреде
лени в пакета дентални дейности за първична 
дентална помощ по Наредба № 2 от 2016 г., 
диференцирани по възрастови групи, както 
следва:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен 

статус и изготвяне на амбулаторен лист и един 
допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен 
композит;

в) екстракция на временен зъб, включи
телно анестезия;

г) екстракция на постоянен зъб, включи
телно анестезия;

д) лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб;

е) лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб;

2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен 

статус и изготвяне на амбулаторен лист и един 
допълнителен преглед за бременни;

б) обтурация с амалгама или химичен 
композит;

в) екстракция на постоянен зъб, включи
телно анестезия.

Чл. 101. (1) Изпълнителите на специали
зирана хирургична дентална помощ извърш
ват следните видове дейности, определени 
в основния пакет дентални дейности за хи
рургична дентална помощ съгласно Наредба 
№ 2 от 2016 г.:

1. при ЗОЛ на възраст до 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи, 

включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или 

дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дей

ностите по букви „б“ и „в“;
2. при ЗОЛ на възраст над 18 години:
а) специализиран обстоен преглед;
б) инцизия в съединителнотъканни ложи, 

включително анестезия;
в) екстракция на дълбоко фрактуриран или 

дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
г) контролен преглед след някоя от дей

ностите по букви „б“ и „в“.
(2) Изпълнителите на специализирана 

ИзвбДП по специалност „Детска дентална 
медицина“ извършват следните видове дей
ности, определени в основния пакет дентални 
дейности за детска дентална помощ съгласно 
Наредба № 2 от 2016 г., при ЗОЛ до 18 години:

1. обстоен преглед със снемане на зъбен 
статус и изготвяне на амбулаторен лист и един 
допълнителен преглед за бременни;

2. обтурация с амалгама или химичен 
композит;

3. екстракция на временен зъб, включи
телно анестезия;

4. екстракция на постоянен зъб, включи
телно анестезия;

5. лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб;

6. лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб.

Чл. 102. Националната здравноосигурител
на каса закупува, респ. заплаща, денталните 
дейности, определени в Наредба № 2 от 2016 г., 
за първична дентална помощ и специализирана 
дентална помощ в обеми и цени по реда на 
настоящия раздел за следните лица:

1. лицата, настанени в домове за медико
социални услуги;

2. децата, настанени в специалните училища 
и домовете за отглеждане и възпитание на 
деца, лишени от родителска грижа, включи
телно след навършване на 18годишна възраст;

3. лицата, задържани под стража.
Чл. 103. Националната здравноосигурител

на каса закупува, респ. заплаща, договорената 
и извършената дентална дейност по пакета, 
определен в Наредба № 2 от 2016 г., от из



СТР.  16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 23

пълнителите на специализирана ИзвбДП под 
обща анестезия за ЗОЛ до 18годишна възраст 
с психични заболявания, както следва:

1. обстоен преглед от лекар по дентална 
медицина със снемане на зъбен статус и из
готвяне на амбулаторен лист с насочване към 
специалист психиатър;

2. обща анестезия с продължителност:
а) не повече от 180 минути – в лечебни 

заведения за специализирана извънболнична 
дентална помощ;

б) не повече от 360 минути – в лечебни 
заведения за болнична помощ;

3. обтурация с амалгама или химичен 
композит;

4. екстракция на временен зъб;
5. екстракция на постоянен зъб;
6. лечение на пулпит или периодонтит на 

временен зъб;
7. лечение на пулпит или периодонтит на 

постоянен зъб;
8. инцизия в съединителнотъканни ложи;
9. екстракция на дълбоко фрактуриран или 

дълбоко разрушен зъб;
10. контролен преглед след някоя от гор

ните две дейности;
11. 24часово активно наблюдение, при 

необходимост – след общата анестезия.

Чл. 104. (1) Всяко ЗОЛ, потърсило дентална 
помощ, има право да получи следния обем 
дейности, диференцирано по възрастови групи:

1. при ЗОЛ до 18годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен 

статус веднъж за съответната календарна 
година и допълнителен преглед за бременни;

б) до четири лечебни дейности за съответна
та календарна година, като в тях се включват 
до две лечения на пулпит или периодонтит 
на постоянен зъб;

2. при ЗОЛ над 18годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен 

статус веднъж за съответната календарна 
година и допълнителен преглед за бременни;

б) до три лечебни дейности за съответната 
календарна година.

(2) Всяко ЗОЛ под 18годишна възраст с 
психични заболявания, потърсило дентална 
помощ, има право да получи дейностите без 
ограничение на обема.

Чл. 105. (1) Страните договарят следните 
цени на дейностите в извънболничната дентал
на помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена 
като пакет дентална дейност, гарантиран от 
бюджета на НЗОК, в приложение № 3 към 
член единствен на Наредба № 2 от 2016 г., 
както следва:

Код Номенклатура

Договорен брой дейности, заплащани 
в периода от 1.05.2017 г. до 

31.12.2017 г.

брой 
дейности

цена (в лв.), 
заплащана от 
НЗОК, в сила 
от 1.04.2017 г.

цена 
(в лв.), за
плащана 

от  
пациента

1 2 3 4 5

 Дентална помощ 4 395 167   

 Първична дентална помощ 4 251 653   

 Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло 
или частично заплащана от НЗОК 912 692   

10111 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. 
еднократен допълнителен преглед за бременни 223 551 6,44 1,80

30111 обтурация с амалгама или химичен композит 483 097 32,40 0,00

50811 екстракция на временен зъб с анестезия 75 652 13,00 0,00

50911 екстракция на постоянен зъб с анестезия 3 119 32,40 0,00

33211 лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 65 202 21,92 4,70

33311 лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 62 071 68,93 12,30

 Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, 
частично заплащана от НЗОК 3 330 967   

10112 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. 
еднократен допълнителен преглед за бременни 957 814 6,44 1,80

30112 обтурация с амалгама или химичен композит 1 906 035 28,40 4,00

50912 екстракция на постоянен зъб с анестезия 467 118 28,40 4,00
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Код Номенклатура

Договорен брой дейности, заплащани 
в периода от 1.05.2017 г. до 

31.12.2017 г.

брой 
дейности

цена (в лв.), 
заплащана от 
НЗОК, в сила 
от 1.04.2017 г.

цена 
(в лв.), за
плащана 

от  
пациента

1 2 3 4 5

 Неблагоприятни условия на работа по чл. 121, ал. 4    

 

Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, из-
цяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове 
за медико-социални услуги, за децата, настанени в 
специалните училища и домовете за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 
вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за 
лицата, задържани под стража 

3 070   

101111 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. 
еднократен допълнителен преглед за бременни 918 8,24 0,00

301111 обтурация с амалгама или химичен композит с включена 
анестезия 1 522 42,25 0,00

508111 екстракция на временен зъб с анестезия 127 13,00 0,00

509111 екстракция на постоянен зъб с анестезия 20 32,40 0,00

332111 лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с 
включена анестезия 66 36,60 0,00

333111 лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с 
включена анестезия 417 91,21 0,00

 Над 18 години 4 924   

101121 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. 
еднократен допълнителен преглед за бременни 2 473 8,24 0,00

301121 обтурация с амалгама или химичен композит с включена 
анестезия 1 378 42,45 0,00

509121 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 1 073 32,40 0,00

3 Специализирана дентална помощ 143 514   

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

21 622   

10121 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. 
еднократен допълнителен преглед за бременни 6 206 7,30 1,80

30121 обтурация с амалгама или химичен композит 10 225 34,10 0,00

50821 екстракция на временен зъб с анестезия 2 079 14,50 0,00

50921 екстракция на постоянен зъб с анестезия 7 34,10 0,00

33221 лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 2 749 24,58 4,70

33321 лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 356 77,05 12,30

 

Специализирана дентална помощ, извършвана от 
специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 
18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, наста-
нени в домове за медико-социални услуги, за децата, 
настанени в специалните училища и домовете за от-
глеждане и възпитание на деца, лишени от родителска 
грижа, и за лицата, задържани под стража 

47   

101211 обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. 
еднократен допълнителен преглед за бременни 26 9,10 0,00
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Код Номенклатура

Договорен брой дейности, заплащани 
в периода от 1.05.2017 г. до 

31.12.2017 г.

брой 
дейности

цена (в лв.), 
заплащана от 
НЗОК, в сила 
от 1.04.2017 г.

цена 
(в лв.), за
плащана 

от  
пациента

1 2 3 4 5

301211 обтурация с амалгама или химичен композит с включена 
анестезия 11 45,54 0,00

508211 екстракция на временен зъб с анестезия 5 15,50 0,00

509211 екстракция на постоянен зъб с анестезия 1 34,10 0,00

332211 лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с 
включена анестезия 1 39,26 0,00

333211 лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с 
включена анестезия 3 99,33 0,00

 Специализирана хирургична извънболнична помощ 
за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК 5 879   

102214 Специализиран обстоен преглед 1 829 7,30 1,80

520214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително 
анестезия 773 16,40 3,00

510214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 
разрушен зъб, включително анестезия 2 367 33,91 5,00

544214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 910 3,80 0,80

 Специализирана хирургична извънболнична помощ 
за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК 91 099   

102224 Специализиран обстоен преглед 24 978 7,30 1,80

520224 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително 
анестезия 11 195 11,90 7,50

510224 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 
разрушен зъб, включително анестезия 36 998 25,41 13,50

544224 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 17 928 3,80 0,80

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, 
заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в до-
мове за медико-социални услуги, за децата, настанени 
в специалните училища и домовете за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа до 
18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под 
стража

100   

1022114 Специализиран обстоен преглед 26 9,10 0,00

5202114 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително 
анестезия 6 19,40 0,00

5102114 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 
разрушен зъб, включително анестезия 59 36,60 0,00

5442114 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 9 4,60 0,00

 

Специализирана хирургична извънболнична помощ, 
заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в до-
мове за медико-социални услуги, за децата, настанени 
в специалните училища и домовете за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа над 
18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража 

106   
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Код Номенклатура

Договорен брой дейности, заплащани 
в периода от 1.05.2017 г. до 

31.12.2017 г.

брой 
дейности

цена (в лв.), 
заплащана от 
НЗОК, в сила 
от 1.04.2017 г.

цена 
(в лв.), за
плащана 

от  
пациента

1 2 3 4 5

1022214 Специализиран обстоен преглед 27 9,10 0,00

5202214 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително 
анестезия 15 19,40 0,00

5102214 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 
разрушен зъб, включително анестезия 47 36,60 0,00

5442214 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 17 4,60 0,00

 
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психич-
ни заболявания до 18 години под обща или венозна 
анестезия 

17 145   

903212 24часово активно наблюдение при необходимост след 
общата анестезия 461 25,30 0,00

101212 Обстоен преглед със снемане на зъбен статус – в т. ч. 
еднократен допълнителен преглед за бременни 916 17,30 0,00

301212 Обтурация с амалгама или химичен композит 9 621 42,46 0,00

508212 Екстракция на временен зъб с анестезия 556 19,95 0,00

509212 Екстракция на постоянен зъб с анестезия 48 42,46 0,00

332212 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 3 696 42,60 0,00

333212 Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб 511 139,70 0,00

520212 Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително 
анестезия 152 30,60 0,00

510212 Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко 
разрушен зъб 1 065 55,90 0,00

544212 Контролен преглед след някоя от горните две дейности 119 8,05 0,00

 Обща анестезия за лица с психични заболявания до 
18 години 7 513   

901212 Обща анестезия в извънболнично лечебно завдение 7 512

41,25 (на час, 
максимална 
продължи
телност  

180 минути)

0,00

902212 Обща анестезия в болнично лечебно заведение 1

41,25 (на час, 
максимална 
продължи
телност  

360 минути)

0,00

 Лечебно-консултативна комисия (ЛКК) 4   

261 Подготовка за ЛКК 1 2,50 0,00

262 ЛКК 1 2,50 0,00

263 По искане на ЛКК 1 2,50 0,00

264 По искане на ТЕЛК 1 2,50 0,00
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(2) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК и 
БЗС планират и договарят закупуването за 
ЗОЛ дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО 
в съответствие с параметрите на разходите 
по бюджета на НЗОК за 2017 г. в частта на 
здравноосигурителните плащания за дентална 
помощ по цени, определени в ал. 1 (заплащани 
от НЗОК) и в рамките на договорения брой 
дейности на годишна основа.

(3) Текущо през периода на действие на 
този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ 
дентална помощ, когато по някоя дейност 
се достигне договореният брой дейности на 
годишна основа, преди да е извършена корек
цията на цените по чл. 120, тези дейности се 
заплащат в рамките на наличните средства за 
здравноосигурителните плащания за дентална 
помощ по бюджета на НЗОК.

Раздел V
Методики за остойностяване и закупуване 

на видовете дентална помощ 
Методика за остойностяване на дейностите 

в извънболничната дентална помощ 

Чл. 106. Методиката за остойностяване 
на дейностите в извънболничната дентална 
помощ, за които НЗОК през 2017 г. има фи
нансов капацитет да закупи дейностите по 
пакета дентална помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, 
се състои от следните последователни етапи:

1. дефиниране на обхвата на денталната 
помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, запла
щан от съответния вид здравноосигурителни 
плащания по ЗБНЗОК за 2017 г., в раздел IV;

2. определяне на прогнозния брой дентални 
дейности по видове дейности за заплащане 
през 2017 г. съобразно:

2.1. информацията за отчетения и заплатен 
годишен брой дейности от съответния вид 
през 2014 – 2016 г.;

2.2. отчетените тенденции в годишния ръст 
на броя на денталните дейности;

2.3. промени в пакетите през предходните 
периоди, съотносими към съответната дейност 
от пакета за 2017 г.;

2.4. експертна информация от представи
телите на УС на БЗС по чл. 54, ал. 2 ЗЗО за 
очакваните/необходимите брой годишни дей
ности за нови (незаплащани през предходните 
години) дейности по пакета за 2017 г.;

3. определяне на прогнозните стойности 
на необходимите средства за закупуване на 
прогнозните брой дентални дейности по видо
ве по т. 2 по действащите през 2017 г. цени и 
експертна информация от представителите на 
УС на БЗС по чл. 54, ал. 2 ЗЗО за цените за 
нови (незаплащани през предходните години) 
дейности по пакета за 2017 г.;

4. стойностите, за които НЗОК има фи
нансов капацитет да закупи прогнозните 
брой дентални дейности по т. 2, подлежат на 
заплащане през 2017 г. по този НРД.

Чл. 107. Цените на денталните дейности 
по реда на настоящия НРД са договорени в 
раздел IV на настоящата глава.

Методика за закупуване на дейностите в из-
вънболничната дентална помощ 

Чл. 108. Изпълнителят на ИзвбДП има 
право на пряко заплащане и/или доплащане 
за ЗОЛ в следните случаи:

1. при доплащане до пълните договорени 
стойности на ИДП по чл. 100 и 101;

2. когато лицето е получило полагащия 
му се обем дейности при условията на този 
раздел и желае да продължи лечението си;

3. когато необходимото лечение обхваща 
лечебнодиагностични дейности, невключени 
в посочения пакет за заплащане съгласно 
този раздел;

4. когато при дейност, закупувана от НЗОК, 
лицето изрично предпочете методики, средства 
или материали, невключени в посочения пакет 
за заплащане съгласно този раздел.

Чл. 109. (1) За секторна рентгенография 
на зъби и ортопантомография се заплаща на 
ИДП, притежаващ разрешение за извършване 
на рентгенографска дейност, ако е назначена с 
направление за медикодиагностична дейност 
от изпълнител на извънболнична дентална 
помощ.

(2) За ИДП не се прилага редът за опреде
ляне на стойностите за медикодиагностични 
изследвания от пакет „Образна диагностика“ 
(секторна рентгенография на зъби и ортопан
томография).

(3) Редът на назначаване, заплащане и от
читане на медикодиагностични изследвания 
от пакет „Образна диагностика“ (секторна 
рентгенография на зъби) от ИДП е както при 
изпълнителите на специализирана извънбол
нична медицинска помощ (СИМП).

(4) Назначаването на ВСМД от пакет 
„Образна диагностика“ (ортопантомография) 
се извършва от общопрактикуващ лекар по 
дентална медицина или от лекар по дентална 
медицина – специалист, а редът за отчитане 
и заплащане е както при изпълнителите на 
СИМП.

Чл. 110. На ИДП се заплаща отчетена екс
пертизна дейност, извършена по установения 
в глава дванадесета ред.

Чл. 111. (1) Националната здравноосигу
рителна каса закупува отчетена експертиза 
на временната неработоспособност от всеки 
член на обща или специализирана лекарска 
консултативна комисия (ЛКК), но на не повече 
от трима членове.

(2) Експертиза по ал. 1 се отчита с отрязък 
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка 
МЗ – НЗОК № 6, за всеки член на ЛКК.

(3) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща за отчетен преглед, поискан от ЛКК 
и Регионалната картотека на медицинската 
експертиза (РКМЕ).

(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък 
от „Талон за медицинска експертиза“ – бланка 
МЗ – НЗОК № 6.
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(5) Националната здравноосигурителна 
каса закупува извършените медикодиагнос
тични дейности, изискани от ЛКК.

Чл. 112. (1) Лекарите по дентална меди
цина, работещи в лечебни заведения – ИДП, 
отчитат месечно по електронен път, в утвър
ден от НЗОК формат, оказаната през месеца 
дентална дейност, включена в предмета на 
договора, през интернет портала на НЗОК 
или чрез web услуга.

(2) Електронният отчет по ал. 1 съдържа ин
формация за извършените дентални дейности 
по чл. 100 и/или по чл. 101, и/или по чл. 102, 
и/или по чл. 103, отразена в амбулаторните 
листове в определен от НЗОК формат.

(3) Електронни отчети се подписват от 
лекарите по дентална медицина, извърши
ли дейността с усъвършенстван електронен 
подпис (УЕП) по смисъла на чл. 13, ал. 2 от 
Закона за електронния документ и електрон
ния подпис (ЗЕДЕП).

(4) За оказаната извънболнична дентална 
помощ на правоимащи лица, осигурени в 
друга държава, спрямо които се прилагат 
правилата за координация на системите за 
социална сигурност/двустранни спогодби 
за социално осигуряване, регистрационните 
данни на пациента трябва да съответстват на 
тези в удостоверителния документ, издаден 
от съответната друга държава.

(5) Оказаната от ИДП дейност по ал. 2 се 
отчита найкъсно до четвъртия работен ден 
на месеца, следващ отчетния.

(6) При констатиране на грешки в елек
тронния отчет, свързани с регистрационни 
данни и реквизити, ИДП получава автома
тична нотификация от информационната 
система на НЗОК и електронният отчет не се 
обработва от НЗОК до получаване на отчет 
с коректни данни.

(7) Грешки по ал. 6 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заве

дение, ЛПК на лекар по дентална медицина, 
код на специалност на лекар по дентална 
медицина, отразени в първичните медицин
ски документи: номер на договора с НЗОК, 
регистрационните данни на ЗОЛ;

2. отчетена дейност извън предмета на 
договора с НЗОК;

3. несъответствия с установените реквизити 
и съответните им номенклатури, относими 
към заплащаната от НЗОК дейност.

(8) В информационната система на НЗОК 
се обработва последният подаден в сроковете 
по ал. 5 отчет с коректни данни.

(9) При необходимост от корекции на от
четените в електронните отчети данни при 
установяване на фактически грешки, свър
зани с неправилно въвеждане в софтуера на 
денталните лекари и правилно отразени на 
хартиен носител, се подава нов електронен 
отчет с коригирани данни чрез системата в 
периода до изпращане на месечното известие. 
Корекции се допускат при:

1. сгрешен код на дейност при правилно 
попълване на диагноза и извършена дейност;

2. неточно посочен номер и дата на амбу
латорен лист;

3. липса или грешен личен професионален 
код при вярно изписани трите имена на лекаря 
по дентална медицина;

4. липса или грешен ЕГН на ЗОЛ в ам
булаторния лист при вярно изписани трите 
имена на ЗОЛ.

(10) Отчетената в електронните отчети 
дейност се обработва в информационната 
система на НЗОК. След окончателната обра
ботка за отчетен месец директорът на РЗОК 
или упълномощено от него длъжностно лице 
изпраща по електронен път през информаци
онната система на НЗОК месечно известие, 
подписано с електронен подпис, съдържащо 
отхвърлената и одобрена за заплащане дейност 
и съответните основания за отхвърляне (при 
наличие на такива). Известието се изпраща 
в срок до 17о число на месеца.

(11) Месечното известие по ал. 10 се подпис
ва от директора на РЗОК или от упълномощено 
от него длъжностно лице с усъвършенстван 
електронен подпис (УЕП) съгласно чл. 13, 
ал. 2 ЗЕДЕП.

(12) Не се допуска подаване на нови елек
тронни отчети от страна на ИДП на одобре
ните в електронната система на НЗОК за 
заплащане дейности в електронните отчети 
след подаване на месечно известие по ал. 10.

Чл. 113. (1) Националната здравноосигу
рителна каса заплаща договорената и извър
шената дентална дейност след представяне 
на финансовоотчетни документи: фактура 
(хартиена или електронна), спецификация (хар
тиена или електронна) и отчет за извършена 
дентална дейност на всеки лекар по дентална 
медицина (хартиен или електронен).

(2) В спецификациите и отчетите по ал. 1 
се включва само договорената и извършената 
дентална дейност, отчетена в електронните 
отчети, и съдържат информацията за извърше
ните дентални дейности, отразена в амбула
торните листове в определен от НЗОК формат, 
и одобрената неотхвърлена от заплащане в 
месечното известие по чл. 112, ал. 10.

(3) При оказана дентална дейност на лица 
с право на здравно осигуряване, удостоверено 
от друга държава – членка на ЕС/ЕИП, или 
съгласно двустранни спогодби, НЗОК заплаща 
след представяне на отделни документи по 
ал. 1 и на:

1. приложение към спецификация за ока
зана медицинска помощ на лица с право на 
здравно осигуряване, удостоверено от друга 
държава – членка на ЕС/ЕИП, или съгласно 
двустранни спогодби;

2. заверени от изпълнителите на ИДП 
копия от удостоверителните документи за 
право на здравно осигуряване и „Декларация 
при ползване от осигурени лица на права на 
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спешна и неотложна помощ от пакета на НЗОК 
срещу представена ЕЗОК или удостоверение, 
временно заместващо ЕЗОК“.

(4) Отчитането на разликата между сумите 
по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗЗО за всяко посещение 
на лицата, които са упражнили правото на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, се 
извършва с отделни финансовоотчетни доку
менти. Плащанията се извършват чрез РЗОК 
до 10 работни дни след постъпване в НЗОК 
на трансферните средства от МЗ.

Чл. 114. (1) Изпълнителите на извънбол
нична дентална помощ подават отчетните 
финансови документи по чл. 113 на хартиен 
носител или по електронен път през инфор
мационната система на НЗОК в PDF формат, 
подписан с УЕП съгласно чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП. 

(2) Документите по ал. 1 се подават в срок 
до два работни след изпращане на месечното 
известие по чл. 112, ал. 10.

Чл. 115. (1) Националната здравноосигури
телна каса заплаща ежемесечно договорената, 
извършената и отчетената дейност по чл. 112 
след проверка на документите по чл. 113.

(2) Финансовоотчетни документи на ИДП 
не се приемат в следните случаи:

1. когато сумите по фактурите, специфика
циите и отчетите не отговарят на изискванията 
по чл. 112, ал. 2;

2. когато отчитането е извън регламенти
рания в чл. 114, ал. 2 срок;

3. при липса на някои от задължителните 
отчетни документи;

4. когато отчетните документи не са изгот
вени съгласно изискванията и реквизитите, 
посочени в тях.

Чл. 116. (1) При констатирано от РЗОК 
несъответствие съгласно чл. 115, ал. 2 по 
представените финансовоотчетни документи 
директорът на РЗОК уведомява чрез инфор
мационната система на НЗОК изпълнителя 
на ИДП за необходимите корекции.

(2) В срок до един работен ден от получа
ване на уведомлението по ал. 1 изпълнителят 
на ИДП подава на хартиен носител или чрез 
информационната система нови финансово
отчетни документи.

(3) При писмено заявен отказ от страна 
на ИДП да изпълни указанията в срока по 
ал. 2 РЗОК не заплаща отчетената дейност.

(4) Ако исканите поправки не се извършат 
до края на втория месец, следващ отчетния, 
на изпълнителя не се заплаща по този ред.

(5) Условия за плащане на ИДП са точно 
и правилно попълнените документи съгласно 
този раздел.

(6) При неспазване на посочения в чл. 114, 
ал. 2 срок за представяне на отчетните доку
менти от ИДП обработката им и съответното 
заплащане се извършват в сроковете за след
ващия период на отчитане.

Чл. 117. (1) Районната здравноосигурителна 
каса извършва плащанията до 30о число на 
месеца, следващ отчетния.

(2) Плащанията се извършват в левове по 
банков път по обявена от ИДП банкова сметка.

Чл. 118. (1) Националната здравноосигу
рителна каса не заплаща за дейност, която 
не е подадена в електронните отчети и не е 
приета от информационната система на НЗОК 
в сроковете по чл. 112, ал. 5.

(2) Националната здравноосигурителна 
каса не заплаща по настоящия ред за извър
шени дейности от изпълнител, ако те не са 
отчетени до четвъртия работен ден на третия 
месец, следващ отчетния, а за ИДП, отчитащи 
медикодиагностична дейност – до 17,00 ч. на 
3тия работен ден на втория месец, следващ 
отчетния.

(3) Дейностите (с изключение на лечението 
на пулпити и периодонтити), извършени и 
отчетени повторно в срок 12 последователни 
месеца от датата на извършване на дейността, 
не се заплащат от НЗОК.

(4) Не се заплаща по предвидения ред за 
извършена от ИДП дейност за период, който 
изпълнителят вече е отчел.

Чл. 119. Когато РЗОК не заплати на ИДП 
извършените дейности в сроковете, определени 
в договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя 
законна лихва за просроченото време.

Чл. 120. (1) Представителите на БЗС и 
НЗОК ежемесечно наблюдават и анализи
рат изпълнението на бюджета за годината в 
частта на здравноосигурителните плащания 
за ИзвбДП.

(2) Обемите и цените могат да бъдат про
меняни в съответствие със ЗБНЗОК за 2017 г.:

1. когато очакваното изпълнение на бю
джета към 31 юли 2017 г. надхвърля с повече 
от 25 на сто предвидените за седемте месеца 
в ЗБНЗОК за 2017 г. средства за заплащане на 
ИДП, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват 
корекция в цените на денталните дейности по 
чл. 105, така че очакваният разход по бюджета 
за дентална помощ до края на годината да не 
се отклонява с повече от 5 на сто;

2. когато очакваното изпълнение на бюджета 
към 31 август 2017 г. надхвърля с повече от 
17,5 на сто предвидените за осемте месеца в  
ЗБНЗОК за 2017 г. средства за заплащане на 
ИДП, в срок до 25 август НЗОК и БЗС извършват 
корекция в цените на денталните дейности по 
чл. 105, така че очакваният разход по бюджета 
за дентална помощ до края на годината да не 
се отклонява с повече от 5 на сто;

3. когато очакваното изпълнение на бюдже
та към 30 септември 2017 г. надхвърля с повече 
от 15 на сто от три четвърти от предвидените 
в ЗБНЗОК за 2017 г. средства за заплащане на 
ИДП, в срок до 25 септември НЗОК извършва 
корекция в цените на денталните дейности по 
чл. 105, така че очакваният разход по бюджета 
за дентална помощ до края на годината да не 
се отклонява с повече от 5 на сто;

4. когато очакваното изпълнение на бю
джета към 31 октомври 2017 г. надхвърля с 
повече от 10 на сто предвидените за десет
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те месеца в ЗБНЗОК за 2017 г. средства за 
заплащане на ИДП, в срок до 25 октомври 
НЗОК и БЗС извършват корекция в цените 
на денталните дейности по чл. 105, така че 
очакваният разход по бюджета за дентална 
помощ до края на годината да не се отклонява 
с повече от 5 на сто.

(3) Когато текущото изпълнение към 30 
юни 2017 г. и очакваното изпълнение към 
31 декември 2017 г. на бюджета на НЗОК за 
2017 г. показват неусвояване на средствата за 
здравноосигурителни плащания за дентална 
помощ, НЗОК и БЗС предоговарят цените на 
денталните дейности по чл. 105, заплащани от 
НЗОК, в рамките на прогнозно изчислените 
неусвоени средства до края на 2017 г.

(4) Когато очакваното изпълнение към 
31.10.2017 г. на бюджета на НЗОК за здравно
осигурителни плащания за дентална дейност 
показва недостиг на средства към 31.12.2017 г., 
предвид въведената трета дейност за ЗОЛ над 
18годишна възраст, НС на НЗОК взема реше
ние за осигуряване на необходимите средства 
в рамката на бюджета на НЗОК за 2017 г.

Чл. 121. (1) Управителят на НЗОК утвърж
дава списък на населените места с неблаго
приятни условия за работа на изпълнители 
на първична ИзвбДП.

(2) Включването на населено място в 
списъка по ал. 1 се извършва по реда и кри
териите, установени в методика, приета от 
НС на НЗОК.

(3) Изпълнителят на ИзвбДП има право на 
допълнително заплащане, когато населеното 
място, в което е разкрита амбулаторията му, е 
определено като неблагоприятно при наличие 
едновременно на следните условия:

1. обслужваните ЗОЛ са с постоянен или 
настоящ адрес в населеното място, включено 
в списъка по ал. 1;

2. дейността, за която допълнително се за
плаща, е извършена в амбулатория, разкрита в 
населено място, включено в списъка по ал. 1.

(4) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълни
телно 20 на сто върху цените на денталните 
дейности по чл. 105, ал. 1. 

Раздел VI
Документация и документооборот за изпъл-
нителите на извънболнична дентална помощ

Чл. 122. (1) Документацията, която е длъ
жен да води и съхранява в амбулаторията си 
всеки ИДП по оказване на дентална помощ 
по реда на ЗЗО, включва първични и отчетни 
документи.

(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за 
срок 5 години от датата на издаването им.

Чл. 123. (1) Изпълнителят на ИзвбДП води 
следните първични документи по образци 
съгласно приложение № 2:

1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2);
2. „Направление за медикодиагностична 

дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);

3. „Рецептурна бланка“ (бл. МЗ – НЗОК);
4. „Талон за медицинска експертиза“ 

(бл. МЗ – НЗОК № 6);
5. „Направление за хоспитализация/ле

чение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ –  
НЗОК № 7);

6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ 
119А);

7. „Медицинско направление за консулта
ция или провеждане на съвместно лечение“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 3);

8. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК 
№ 3А) – за високоспециализирани дейности 
(за анестезиологична консултация);

9. „Рецептурна книжка за военноинвалиди 
и военнопострадали“;

10. „Рецептурна книжка на ветераните от 
войните“.

(2) Документооборотът по ал. 1 е, както 
следва:

1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК 
№ 2):

А. От лекаря по обща дентална медици
на или от лекаря – специалист по дентална 
медицина:

Електронен отчет за извършената дейност 
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в 
определен от НЗОК формат, подписан с елек
тронен подпис на лекаря по обща дентална 
медицина или от лекаря – специалист по 
дентална медицина, извършил дейностите. 
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен 
носител, подписан от лекаря по обща ден
тална медицина или от лекаря – специалист 
по дентална медицина, и ЗОЛ, формират 
амбулаторния журнал на лекаря по дентална 
медицина; екземпляр от амбулаторния лист 
се издава и предоставя на пациента при 
поискване.

Б. Националната здравноосигурителна каса 
определя електронния формат и информация
та, съдържаща се в него, която изпълнителят 
на ДП ежемесечно изпраща през портала на 
НЗОК при отчитане на дейността си съгласно 
настоящите изисквания.

2. „Направление за медикодиагностична 
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – съставя 
се в един екземпляр от изпълнителя на 
извънболнична дентална помощ (общопрак
тикуващ лекар по дентална медицина или 
лекар – специалист по дентална медицина) 
при необходимост за провеждане на медико
диагностични изследвания на ЗОЛ – секторна 
рентгенография на зъби и ортопантомография; 
изпълнителят на ИДП представя и отчита 
в РЗОК „Направлението за медикодиаг
ностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4), 
подписано от лекаря по дентална медицина, 
извършил изследването, и ЗОЛ, придружено 
с електронен отчет, съдържащ назначената 
и извършена медикодиагностична дейност, 
във формат, определен от НЗОК, подписан 
с електронен подпис;
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3. „Рецептурна бланка“ (образец бл. МЗ –  
НЗОК) – съставя се в два екземпляра от из
пълнителя на дентална помощ;

4. „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 6) – документът се попъл
ва в един екземпляр. Използва се в случаи
те, когато лекар по дентална медицина или 
лекар – специалист по дентална медицина, 
изпраща ЗОЛ към изпълнител на СИДП 
за прегледи и консултации, необходими за 
представяне пред ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК 
за извършване на експертиза на работоспо
собността или при допълнително поискани 
прегледи от ЛКК. В тези случаи не се издава 
„Медицинско направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист, 
извършил прегледа, попълва данните си в 
отрязък от талона за медицинска експертиза, 
откъсва го и го изпраща в РЗОК. Талонът се 
отразява в електронния отчет за извършена
та дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни 
листове в определен от НЗОК формат.

Общият талон от „Талон за медицинска 
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):

1) при предварителни прегледи със специ
алисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК 
се отразяват в месечния отчет на лекаря по 
дентална медицина – специалист, като тало
ните се представят и отчитат в РЗОК;

2) при изпращане към ЛКК остава при 
председателя на ЛКК и се отразяват в ме
сечния отчет, като талоните се представят и 
отчитат в РЗОК;

3) при допълнително поискани прегледи от 
ЛКК се отразяват в месечния отчет на лека
ря по дентална медицина – специалист, като 
талоните се представят и отчитат в РЗОК;

5. „Медицинско направление за консул
тация или за провеждане на съвместно ле
чение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в 
един екземпляр от изпълнителя на дентална 
помощ при необходимост от провеждане на 
медицинска консултация или лечение със 
специалист – психиатър;

6. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК 
№ 3А) – съставя се в един екземпляр от из
пълнителя на дентална помощ за високоспе
циализирани дейности – за анестезиологична 
консултация;

7. „Направление за консултация“ (бл. МЗ 
119А) – издава се от ИДП за насочване на 
ЗОЛ към изпълнител на СИДП или изпълни
тел на ПИМП. Съставя се в един екземпляр 
от изпълнителя на извънболнична дентална 
помощ (общопрактикуващ лекар по дентална 
медицина или лекар – специалист по дентал
на медицина) и се отразява в амбулаторния 
лист на ЗОЛ. Изпълнителят на ИДП, оказващ 
специализирана хирургична извънболнична 
дентална помощ или СИДП под обща анес
тезия за ЗОЛ до 18годишна възраст с пси
хични заболявания, получил „Направление за 

консултация“ (бл. МЗ 119А), го прилага към 
екземпляра от амбулаторния лист на хартиен 
носител за ЗОЛ, получили този вид дентална 
помощ, който формира амбулаторния журнал 
на лекаря по дентална медицина;

8. „Рецептурна книжка на военноинвалиди 
и военнопострадали“ – редът за издаването 
є е съгласно Наредба № 2 от 2016 г. за реда 
за получаване и заплащане на лекарствени 
продукти на военноинвалидите и военнопо
страдалите;

9. „Рецептурна книжка на ветераните от 
войните“ – редът за издаването є е съгласно 
Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предпис
ване, отпускане и контрол на лекарствени 
продукти и дентална помощ на ветераните 
от войните;

10. „Направление за хоспитализация/лечение 
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК 
№ 7) – съставя се в три екземпляра и към него 
се прилага амбулаторният лист от извършения 
преглед на пациента, като по един екземпляр 
от тях се съхранява в изпращащото лечебно 
заведение.

Чл. 124. (1) Амбулаторният лист, направ
лението за медикодиагностична дейност и 
рецептурната бланка се изготвят съгласно 
изисквания и реквизити, посочени в прило
жение № 2.

(2) Изпълнителите на дентална помощ 
закупуват за своя сметка необходимите им 
за извършване на съответната дейност фор
муляри.

Чл. 125. Изпълнителите на ИзвбДП могат 
да използват разпечатани образци на следните 
документи:

1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК 
№ 2);

2. „Медицинско направление за консулта
ция или провеждане на съвместно лечение“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 3);

3. „Медицинско направление за високо
специализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК 
№ 3А);

4. „Направление за медикодиагностична 
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);

5. „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ – НЗОК № 6);

6. „Направление за хоспитализация/ле
чение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ –  
НЗОК № 7);

7. „Рецептурна бланка“ (образец бл. МЗ –  
НЗОК).

Чл. 126. (1) Финансовите отчетни до
кументи към фактурите (спецификациите, 
отчети за месечно отчитане на дейността на 
ИДП) – приложение № 4 на хартиен носител, 
се подготвят в два екземпляра от всички ле
чебни заведения, сключили договор с НЗОК. 
Първият екземпляр, придружен с фактура, се 
предава в РЗОК съгласно условията и сро
ковете на заплащане, установени в раздел V. 
Вторият екземпляр остава в ИДП. 
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(2) При електронно отчитане финансо
вите отчетни документи (фактурите, специ
фикациите, отчети за месечно отчитане на 
дейността на ИДП по приложение № 4) се 
изготвят съгласно условията и в сроковете на 
заплащане, установени по реда на чл. 114 и 
116, и се съхраняват съгласно изискванията 
на ЗЕДЕП.

Чл. 127. В РЗОК се води отчетност за 
всички първични медицински и отчетни до
кументи, които ИДП представят за отчитане 
на извършената дейност: електронен отчет 
за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК 
формат, спецификации, отчети, фактури и 
„Направление за медикодиагностична дей
ност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4), придружено с 
електронен отчет, съдържащ назначените и 
извършени медикодиагностични изследвания, 
във формат, определен от НЗОК, в случай че 
са договорени.

Чл. 128. За представени неверни данни в 
отчетите по договора се прилагат разпоредбите 
на глава осемнадесета и глава деветнадесета.

Чл. 129. (1) Изпълнителят на ПИДП:
1. насочва ЗОЛ към изпълнител на специ

ализирана хирургична извънболнична дентал
на помощ или към изпълнител на ПИМП с 
„Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);

2. насочва ЗОЛ към лечебно заведение – из
пълнител на болнична помощ, с „Направление 
за хоспитализация/лечение по амбулаторни 
процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 7).

(2) Изпълнителят на СИДП:
1. насочва ЗОЛ към изпълнител на ПИМП 

с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗОЛ към изпълнител на БП 

с „Направление за хоспитализация/лечение 
по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ – НЗОК 
№ 7), в случай че лечебната цел не може да 
се постигне в условията на извънболничната 
помощ.

(3) Специалистът по детска дентална 
медицина насочва ЗОЛ към изпълнител на 
специализирана хирургична извънболнична 
дентална помощ с „Направление за консул
тация“ (бл. МЗ 119А).

Г л а в а  о с е м н а д е с е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗ
ПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ЗА 
ОКАЗ ВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕН

ТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 130. (1) Обект на контрол при на
стоящите условия и ред са всички лечебни 
заведения, сключили договор с НЗОК, които 
по смисъла на чл. 58 ЗЗО са изпълнители на 
дентална помощ.

(2) Контролът по изпълнение на дого
ворите за оказване на дентална помощ се 
осъществява чрез проверки, извършвани от 
длъжностни лица – служители на НЗОК, и от 
длъжностни лица от РЗОК – контрольори. На 
основание чл. 72, ал. 10 ЗЗО условията и редът 

за осъществяване на контрол се определят с 
инструкция, издадена от управителя на НЗОК.

(3) Контролните органи по ал. 2 осъ
ществяват внезапен контрол, контрол преди 
заплащане на оказаната дентална помощ и 
последващ контрол.

(4) Контролът по ал. 2 може да се извърш
ва и чрез проверки по постъпили жалби от 
здравноосигурени лица, включително и в 
случаите по чл. 35, ал. 2 ЗЗО.

Чл. 131. (1) Длъжностните лица – служи
тели на НЗОК, извършват проверка по изпъл
нение на договорите за оказване на дентална 
помощ на основание заповед на управителя 
на НЗОК или от оправомощено от него длъж
ностно лице, в която се посочват правните 
и фактическите основания за издаването є 
и се определят проверяващото лице (лица), 
обектът – наименование и месторазположе
ние, срокът, видът и задачата на проверката.

(2) Служителите на НЗОК по ал. 1 могат 
да извършват проверки на територията на 
цялата страна.

Чл. 132. (1) Управителят на НЗОК или 
оправомощено от него длъжностно лице 
може със заповед да разпореди извършва
не на проверка от контрольори от РЗОК с 
участието на служители на НЗОК. Заповедта 
съдържа: правните и фактическите основания 
за издаването є; служителите на НЗОК, които 
ще участват в проверката; обекта, задачата, 
вида и срока на проверката, както и РЗОК, 
на чиято територия тя ще се извърши.

(2) На основание заповедта на управителя 
на НЗОК директорът на РЗОК издава заповед, 
която съдържа: правните и фактическите 
основания за издаването є; служителите на 
НЗОК, както и контролните органи на РЗОК, 
които ще участват в проверката; конкретния/
конкретните изпълнител/и на медицинска 
помощ – обект/и на проверката, задачата и 
вида на проверката.

(3) Служителите на РЗОК – контрольори, 
могат да извършват проверки на територията 
на съответната РЗОК по заповед на нейния 
директор.

Чл. 133. (1) По заповед на управителя на 
НЗОК или на оправомощено от него длъжност
но лице служителите на РЗОК – контрольори, 
могат да извършват проверки на територията 
на същата РЗОК или на територията на друга 
РЗОК.

(2) За издаване на заповедта по ал. 1 на уп
равителя на НЗОК за извършване на проверка 
на територията на друга РЗОК контрольорите 
се определят по предложение на директора 
на РЗОК, на която са служители.

Чл. 134. (1) При откриване на проверката 
проверяващото лице (лица) се легитимира и 
връчва екземпляр от заповедта за проверка 
на ИДП – обект на проверката.

(2) Екземпляр от заповедта за проверка се 
подписва от представляващия ИДП или от 
упълномощено от него лице.
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(3) При отказ да се приеме заповедта про
верката се извършва и без връчването є, като 
това обстоятелство, както и датата и часът се 
отбелязват в нея и това се удостоверява от 
всички участващи в проверката лица.

(4) При приключване на проверката ИДП 
са длъжни да предоставят на контролните 
органи заверени с подпис и печат копия от 
необходимите за извършване на проверката 
документи.

Чл. 135. (1) Контролните органи по чл. 72, 
ал. 2 ЗЗО: длъжностни лица – служители на 
НЗОК, и длъжностни лица от РЗОК – кон
трольори, имат правата по чл. 73, ал. 1 ЗЗО.

(2) За изпълнение на правомощията си 
по чл. 73, ал. 1 ЗЗО контролните органи по 
чл. 72, ал. 2 имат право на достъп до ин
формация от работодателите, осигурените и 
изпълнителите.

Чл. 136. (1) За резултатите от извършената 
проверка контролните органи по чл. 72, ал. 2 
ЗЗО съставят протокол, в който вписват:

1. обекта на проверката – наименование, 
месторазположение;

2. данните за проверката – дата и място 
на съставяне, основание за извършване на 
проверката, проверяващото лице (лица);

3. описание на установените факти;
4. констатираните нарушения при изпъл

нение на договора с ИДП;
5. задължителните предписания и сроковете 

за отстраняване на констатираните наруше
ния, препоръки за подобряване на дейността 
на ИДП;

6. подписа на съставителя(ите);
7. срока за възражение, установен в ЗЗО;
8. дата на връчване и подпис на лице

то – обект на проверката.
(2) Екземпляр от протокола се предоставя 

на лицето – обект на проверката, срещу под
пис, а копия от него се изпращат на управителя 
на НЗОК, съответно на директора на РЗОК, 
и на съответната РК на БЗС.

(3) При констатирани от извършената про
верка нарушения на Кодекса за професионал
на етика на лекарите по дентална медицина 
директорът на РЗОК уведомява съответната 
комисия за професионална етика към БЗС.

Чл. 137. Лицето – обект на проверката, 
има право да даде писмено становище пред 
управителя на НЗОК, съответно пред дирек
тора на РЗОК, по направените от длъжност
ното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО констатации 
в 7дневен срок от връчването на протокола 
по чл. 136, ал. 1.

Чл. 138. Санкциите се налагат по реда на 
глава деветнадесета.

Чл. 139. (1) При извършване на проверки
те по чл. 131, 132 и 133 могат да присъстват 
експерти на БЗС, които не са в договорни 
отношения с проверявания изпълнител на 
дентална помощ. Експертите предоставят 
писмени становища, които са неразделна част 
от протокола по чл. 136, ал. 1.

(2) Включването на експертите на БЗС в 
заповедите за проверките по ал. 1 на упра
вителя на НЗОК, респ. директора на РЗОК, 
се осъществява след посочване от страна на 
председателя на РК на БЗС в писмен вид на 
представителите на съответната РК на БЗС.

Чл. 140. При установяване на админи
стративни нарушения по чл. 105д и 105е ЗЗО 
актовете за установяване на административни 
нарушения по ЗАНН се съставят от длъж
ностните лица по чл. 72, ал. 2 ЗЗО по реда 
на ЗАНН и инструкцията на управителя на 
НЗОК по чл. 72, ал. 10 ЗЗО.

Чл. 141. (1) При осъществяване на кон
тролната дейност от длъжностни лица – слу
жители на НЗОК, и от длъжностни лица от 
РЗОК – контрольори, ЗОЛ могат да бъдат 
поканени за доброволно съдействие с цел 
уточняване на обстоятелства и факти във 
връзка с дейността на ИДП.

(2) В случаите, когато ЗОЛ удостоверяват 
своите твърдения с документи, контролните 
органи прилагат към протокола от проверката 
копия на тези документи, които заверяват с 
„Вярно с оригинала“, дата и подпис.

(3) При невъзможност на ЗОЛ да представи 
документи същото излага своите твърдения 
в писмен вид, като поставя дата и подпис. 
Писмените изложения се прилагат към про
токола от проверката.

Г л а в а  д е в е т н а д е с е т а

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОГОВОРИТЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ИЗВЪН

БОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Раздел I
Налагане на санкции. Видове санкции. Не-

основателно получени суми

Чл. 142. (1) При констатирани нарушения 
от контролните органи по чл. 72, ал. 2 ЗЗО: 
длъжностните лица – служители на НЗОК, 
и длъжностни лица от РЗОК – контрольори 
по изпълнение на договорите за оказване на 
дентална помощ, се налагат:

1. санкции, предвидени в тази глава;
2. глоби или имуществени санкции съглас

но административнонаказателните разпоредби 
на ЗЗО.

(2) Предвидените в тази глава санкции се 
прилагат при нарушение, констатирано по 
реда на глава осемнадесета.

(3) Предвидените в чл. 105д и 105е ЗЗО 
глоби или имуществени санкции се прила
гат при нарушение, констатирано по реда на 
ЗАНН и инструкцията по чл. 72, ал. 10 ЗЗО 
на управителя на НЗОК.

Чл. 143. (1) В случаите, когато ИДП е 
получил суми без правно основание, които 
не са свързани с извършване на нарушение 
по ЗЗО или на НРД, и това е установено при 
проверка от контролните органи по чл. 72, 
ал. 2 ЗЗО, изпълнителят е длъжен да възста
нови сумите.
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(2) В случаите по ал. 1 се съставя прото
кол за неоснователно получени суми. Лице
то – обект на проверката, има право да пред
стави писмено възражение пред управителя 
на НЗОК, съответно пред директора на РЗОК, 
в 7дневен срок от връчване на протокола.

(3) След изтичане на срока за възражение 
по ал. 2 управителят на НЗОК, съответно 
директорът на РЗОК, издава писмена покана 
за възстановяване на сумите, получени без 
правно основание, която се връчва на ИДП.

(4) Поканата за възстановяване на сумите 
по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

(5) В 14дневен срок от получаване на по
каната изпълнителят е задължен доброволно 
да внесе дължимите суми.

(6) Когато ИДП не изпълни поканата в 
срока по ал. 4, дължимата сума се прихваща 
от следващото плащане по договора. Когато 
договорът е прекратен и/или не се дължат 
плащания по него, сумата се събира по съ
дебен ред.

Чл. 144. (1) Когато ИДП е получил суми 
без правно основание в резултат на извършено 
нарушение по ЗЗО или на НРД, управителят 
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, 
удържа неоснователно платените суми, като 
на нарушителя се налагат наказания, опре
делени в ЗЗО или в НРД.

(2) В случаите по ал. 1 управителят на 
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава 
писмена покана за възстановяване на сумите, 
получени без правно основание, след влизане 
в сила на наказателното постановление и/или 
на заповедта за налагане на санкция.

Чл. 145. (1) Санкциите по този НРД са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договор.
(2) За всяко констатирано нарушение се 

прилага съответна по вид и размер санкция.
(3) При констатирани нарушения, извърше

ни от различни лекари по дентална медицина 
от лечебното заведение – ИДП, за всяко едно 
от тях се налага съответната санкция.

(4) В случаите по ал. 3 общият размер на 
санкцията е сбор от санкциите за наруше
нията, извършени от отделните лекари по 
дентална медицина.

Раздел II
Санкции при констатирани нарушения

Чл. 146. (1) Когато изпълнител на дентална 
помощ наруши условията и реда за оказва
не на дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 
ЗЗО, определени в този НРД, управителят на 
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага 
санкция „финансова неустойка“ в размер от 
50 до 150 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до 
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1 
„финансовата неустойка“ е в размер от 150 
до 450 лв.

Чл. 147. (1) Когато изпълнител на дентална 
помощ наруши изискванията за налично и 
технически изправно медицинско оборудване 
и обзавеждане, управителят на НЗОК, съот
ветно директорът на РЗОК, налага санкция 
„финансова неустойка“ в размер от 50 до 150 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до 
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1 
„финансовата неустойка“ е в размер от 150 
до 450 лв.

Чл. 148. (1) Когато изпълнител на дентална 
помощ наруши установените изисквания за 
работа с медицинска или финансова доку
ментация, с изключение на случаите на явна 
фактическа грешка, управителят на НЗОК, 
съответно директорът на РЗОК, налага санк
ция „финансова неустойка“ в размер от 50 
до 150 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до 
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1 
„финансовата неустойка“ е в размер от 150 
до 450 лв.

Чл. 149. (1) Когато изпълнител на дентална 
помощ наруши изискванията за предписване 
на лекарствени продукти за домашно лече
ние, медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели, определени в 
този НРД, управителят на НЗОК, съответно 
директорът на РЗОК, налага санкция „фи
нансова неустойка“ в размер от 50 до 150 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финан
совата неустойка“ е в размер от 100 до 200 лв., 
а при последващо нарушение по ал. 1 „финан
совата неустойка“ е в размер от 150 до 450 лв.

Чл. 150. (1) Когато изпълнител на дентал
на помощ не изпълни задълженията си за 
уведомяване на РЗОК за настъпили промени 
в обстоятелства, свързани със сключването 
на индивидуалния договор, управителят на 
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, налага 
санкция „финансова неустойка“ в размер от 
50 до 150 лв.

(2) За повторно нарушение по ал. 1 „фи
нансовата неустойка“ е в размер от 100 до 
300 лв., а при последващо нарушение по ал. 1 
„финансовата неустойка“ е в размер от 150 
до 450 лв.

Чл. 151. (1) Управителят на НЗОК, съот
ветно директорът на РЗОК, налага санкция 
„финансова неустойка“ в размер от 50 до 
150 лв., когато изпълнител на дентална помощ 
е извършил някое от следните нарушения:

1. нарушаване на критериите за качество 
на денталната помощ, регламентирани в НРД;

2. неудовлетвореност на пациентите от 
оказаните дентални дейности, свързани с 
оказаната дентална помощ, заплатена от бю
джета на НЗОК, установена съгласно наредбата 
по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, и след оценка на 
критериите за качество на денталната помощ, 
регламентирани в НРД, и установяване на 
нарушаването им.
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(2) За повторно нарушение по ал. 1 „финан
совата неустойка“ е в размер от 100 до 300 лв.

(3) Управителят на НЗОК, съответно дирек
торът на РЗОК, налага санкция „финансова 
неустойка“ в размер от 150 до 450 лв., когато 
изпълнител на дентална помощ е извършил 
някое от следните нарушения:

1. системно нарушение по смисъла на § 1, 
т. 19 от допълнителните разпоредби на ЗЗО на 
критериите за качество на денталната помощ, 
регламентирани в НРД;

2. системна неудовлетвореност по смисъла 
на § 1, т. 19а от допълнителните разпоредби на 
ЗЗО на пациентите от оказаните дентални дей
ности, свързани с оказаната дентална помощ, 
заплатена от бюджета на НЗОК, установена 
съгласно наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО, 
и след оценка на критериите за качество на 
денталната помощ, регламентирани в НРД, 
и установяване на нарушаването им.

(4) Заповедта за налагане на санкция под
лежи на оспорване по реда на АПК.

Чл. 152. (1) Управителят на НЗОК, съот
ветно директорът на РЗОК, налага санкция 
„прекратяване на договора“ при отчитане на 
дейност, която не е извършена, както и при 
извършване и отчитане на медицинска дей
ност, за която няма съответни медицински 
индикации, установено по реда на чл. 72, ал. 2 
ЗЗО от изпълнител на извънболнична дентал
на помощ по определен пакет – частично, по 
отношение на лекаря по дентална медицина, 
който не е извършил тази дейност.

(2) При повторно извършване на наруше
нието по ал. 1 договорът с изпълнителя се 
прекратява изцяло.

(3) Заповедта за прекратяване на договора 
подлежи на оспорване по реда на АПК.

Раздел III
Ред за налагане на санкции

Чл. 153. (1) Когато лицето – обект на про
верката, не изрази становище по чл. 137 или 
изразеното от него становище не съдържа 
възражения по направените констатации от 
длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, уп
равителят на НЗОК, съответно директорът на 
РЗОК, издава заповед, с която налага санкция.

(2) В 14дневен срок след получаването на 
заповедта по ал. 1 ИДП е задължен добро
волно да внесе дължимите суми.

(3) Когато ИДП не внесе доброволно дъл
жимата сума, тя се прихваща от следващото 
плащане по договора. Когато договорът е 
прекратен и/или не се дължат плащания по 
него, сумата се събира по съдебен ред.

Чл. 154. (1) В случаите, когато лице
то – обект на проверка, оспори констатациите 
на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, 
управителят на НЗОК, съответно директорът 
на РЗОК, в 7дневен срок от получаване на 
писменото становище по чл. 137 изпраща спора 
за решаване от арбитражна комисия. Когато 
констатациите са оспорени пред управителя 

на НЗОК, спорът се решава от арбитражна
та комисия на тази РЗОК, с чийто директор 
изпълнителят на дентална помощ – обект на 
проверката, е сключил договор.

(2) Арбитражната комисия се произнася с 
решение в едномесечен срок от получаване 
на преписката.

Чл. 155. (1) В случай че арбитражната ко
мисия потвърди констатациите на длъжност
ното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят 
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, 
издава заповед за налагане на предвидените 
в НРД санкции.

(2) Санкциите по ал. 1 се налагат със 
заповед на управителя на НЗОК, съответно 
директора на РЗОК, която се издава в срок 
до един месец от уведомяването от страна 
на арбитражната комисия на управителя на 
НЗОК, съответно директора на РЗОК, че са 
потвърдени констатациите на длъжностното 
лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, и се съобщава на 
лицето.

(3) Когато нарушението е установено от 
длъжностни лица – контрольори на РЗОК, 
извършили проверка на територията на друга 
РЗОК, предложението до управителя на НЗОК 
за издаването на заповедта за санкция се прави 
от директора на тази РЗОК, с чийто директор 
изпълнителят на дентална помощ – обект на 
проверката, е сключил договор.

(4) Санкциите подлежат на съдебно об
жалване по реда на Административнопроце
суалния кодекс.

Раздел IV
Правила за работа на арбитражните комисии

Чл. 156. (1) На територията, обслужва
на от РЗОК, се конституират арбитражни 
комисии, които разглеждат оспорените от 
лицата – обект на проверка:

1. констатации на длъжностни лица – слу
жители на НЗОК;

2. констатации на длъжностни лица от 
РЗОК – контрольори.

(2) Арбитражната комисия се състои от 
представители на РЗОК и съответната РК 
на БЗС.

(3) В едномесечен срок от обнародването 
на този НРД директорът на съответната РЗОК 
издава заповед за определяне на състава на 
арбитражна комисия след посочване от страна 
на председателя на РК на БЗС в писмен вид 
на представителите на съответната РК на БЗС 
в арбитражната комисия.

(4) Директорът на съответната РЗОК орга
низира създаването на арбитражна комисия 
за всеки конкретен случай и тя осъществява 
своята дейност при условията и по реда, оп
ределени в този раздел.

(5) При осъществяване на правомощията си 
по ал. 4 директорът на РЗОК включва в арби
тражната комисия за всеки конкретен случай 
посочените по реда на ал. 3 представители 
на РК на БЗС, които имат отношение към 
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описаните факти и направените констатации 
в протокола на съответното длъжностно лице 
по чл. 72, ал. 2 ЗЗО.

Чл. 157. (1) Арбитражните комисии се 
конституират за срока на действие на НРД.

(2) Броят на представителите на РЗОК в 
състава на всяка арбитражна комисия е равен 
на общия брой представители на РК на БЗС, 
както следва: 3ма представители на РЗОК и 
3ма представители на РК на БЗС.

(3) За всяка от квотите се определят по 
трима резервни членове по същия ред, по 
който се определят постоянните членове.

(4) Комисията се председателства от чле
новете є на ротационен принцип за срок три 
месеца.

(5) В случаите на отсъствие на председателя 
функциите му се изпълняват от заместникпред
седател – представител на съответната квота.

Чл. 158. Арбитражните комисии работят 
в съответствие с чл. 75 ЗЗО.

Чл. 159. (1) Всяка арбитражна комисия 
разглежда споровете в пълен състав. Ако 
някой от постоянните членове отсъства, се 
включва резервен член от съответната квота.

(2) Всяка от страните по спора може в пис
мен вид да иска отвод на член на комисията, 
ако са налице обстоятелства, които пораждат 
основателни съмнения относно неговата без
пристрастност и независимост.

Чл. 160. (1) Председателят на комисията 
свиква заседанията, докладва спора, разпре
деля между членовете на комисията задълже
нията във връзка с изготвяне на решението 
и комплектуване на преписките.

(2) Арбитражната комисия разглежда спо
ровете по документи, които страните предва
рително са представили.

(3) Ако комисията прецени, тя може да из
слуша представител(и) на проверяващия екип 
(длъжностни лица – служители на НЗОК, и/
или длъжностни лица от РЗОК – контрольо
ри), както и на ИДП, направил възражения. 
Комисията може да изисква всички необхо
дими документи, справки и други материали, 
необходими за формиране на решение.

Чл. 161. На всяко заседание на комисията 
се води протокол, който се подписва от всички 
членове на комисията.

Чл. 162. (1) Арбитражната комисия се 
произнася с решение по предмета на спора.

(2) Решението на комисията е в писмен 
вид, съдържа мотиви и се подписва от всички 
членове.

(3) Срокът за произнасяне на решение е 
едномесечен, считан от датата на получаване 
на преписката.

(4) Решението се взема с обикновено мно
зинство, присъствено и чрез явно гласуване.

(5) Решението на комисията се изготвя в 
три екземпляра – по един за ИДП, управителя 
на НЗОК, съответно директора на РЗОК, и 
съответната РК на БЗС. Решенията се връчват 
по начин, удостоверяващ получаването им.

Чл. 163. (1) В случай че арбитражната 
комисия потвърди констатациите на длъж
ностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО изцяло 
или частично, управителят на НЗОК, съот
ветно директорът на РЗОК, издава заповед 
за налагане на предвидените в НРД санкции.

(2) В случай че арбитражната комисия 
отхвърли изцяло констатациите на длъжност
ното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО, управителят 
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, 
писмено уведомява лицето – обект на про
верката, за решението за прекратяване на 
производството.

(3) В случаите, когато арбитражната коми
сия не стигне до решение по констатациите 
на длъжностното лице по чл. 72, ал. 2 ЗЗО 
поради равен брой противоположни гласове, 
комисията изготвя протокол, екземпляр от 
който се предоставя на управителя на НЗОК, 
съответно директора на РЗОК, и на предсе
дателя на РК на БЗС. Преписизвлечение от 
протокола се предоставя на лицето – обект 
на проверката.

(4) След запознаване с протокола по ал. 3 
и писмено съгласуване с председателя на УС 
на БЗС управителят на НЗОК, съответно 
директорът на РЗОК, може да наложи пред
видените в този НРД санкции.

Чл. 164. (1) В специална книга в РЗОК се 
посочва датата на постъпване на всяка пре
писка в арбитражната комисия.

(2) След приключване на всяка преписка 
цялата документация се извежда в книгата 
по ал. 1. Копия от преписките се подреждат 
в архив и се съхраняват от комисията в РЗОК 
не помалко от една година. Книгата се съх
ранява в деловодството на РЗОК.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор:
1. „Здравноосигурени лица“ се считат и ли

цата, за които се прилагат схемите за социална 
сигурност на ЕС, както и лицата, включени в 
международни спогодби за социално осигуря
ване, по които Република България е страна, 
и доказали правата си с удостоверителни 
документи за право на обезщетения в нату
ра в случай на болест, майчинство, трудови 
злополуки или професионални заболявания 
съгласно приложение № 3.

2. „Повторно нарушение“ е такова, извърше
но от лекар по дентална медицина от лечебно 
заведение – ИДП, за което на нарушителя е 
била наложена и влязла в сила санкция за 
същия вид нарушение в рамките на действие 
на този НРД.

3. „Последващо нарушение“ е извършва
нето на три или повече нарушения от лекар 
по дентална медицина от лечебно заведе
ние – ИДП, след наложена и влязла в сила 
санкция за същия вид нарушение в рамките 
на действие на този НРД.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този рамков договор влиза в сила от 
1.04.2017 г. и отменя Националния рамков 
договор за денталните дейности за 2016 г.

§ 3. Договорите с изпълнители на извън
болнична дентална помощ влизат в сила, 
както следва:

1. от 1 април 2017 г., при условие че съот
ветният изпълнител до момента на сключ
ване на новия договор е работил по договор 
с НЗОК за оказване на същия вид дентална 
помощ и че новият договор се подпише в 
срока по чл. 18;

2. от датата на подписване, при условие 
че изпълнителят по т. 1 е договорил дейност, 
която не е извършвал по договор с НЗОК до 
31 март 2017 г. за новата по вид дейност;

3. от датата на подписване на договора, в 
случай че съответният изпълнител до момента 
на сключване на новия договор не е работил 
по договор с НЗОК.

§ 4. В случай че лечебно заведение за 
извънболнична дентална помощ не сключи 
договор с НЗОК при настоящите условия, 
за извършената от него дейност от 1 април 
2017 г. до датата на отказа се подписва срочен 
договор.

§ 5. При осигурена техническа възможност 
от страна на НЗОК заявлението и документите 
за сключване на договори по чл. 79 могат да 
се подават по електронен път през портала 
на НЗОК. 

§ 6. Всички образци на първични медицин
ски документи, приети с НРД за денталните 
дейности за 2016 г., се прилагат до издаването 
на нови такива.

§ 7. В случаите на констатирани наруше
ния, извършени до 31.03.2017 г. през периода 
на действие на предходния индивидуален 
договор с изпълнител на дентална помощ, се 
прилагат глобите и санкциите, предвидени 
за съответното нарушение в ЗЗО и НРД за 
денталните дейности за 2016 г., като се спазва 
процедурата за осъществяване на контрол по 
ЗЗО и НРД за денталните дейности за 2017 г.

§ 8. Отчетните финансови документи по 
чл. 113 на хартиен носител се подават от ИДП 
до 30.09.2017 г. 

§ 9. При необходимост от промяна на пра
вилата в хода на изпълнение на финансовата 
година корекциите във формата на XML 
файл се извършват в срок един месец. Новият 
формат на отчетния файл влиза в сила един 
месец след публикуването му на интернет 
страницата на НЗОК.

§ 10. Директорите на РЗОК осъществяват 
ежемесечен мониторинг на ИДП, формиращи 
найголям разход на територията на съответ
ната РЗОК.

§ 11. (1) На основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО 
и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване 
правото на достъп до медицинска помощ за 

всяко ЗОЛ, с изключение на малолетните и 
поставените под пълно запрещение лица, се 
създава електронен уникален идентификацио
нен номер (ЕУИН) в единна информационна 
система.

(2) Националната здравноосигурителна 
каса изготвя и публикува на официалната си 
интернет страница указания за ползване на 
информационната система по ал. 1.

§ 12. (1) Този рамков договор за денталните 
дейности се сключва на основание чл. 53, ал. 1 
ЗЗО, обнародва се в „Държавен вестник“ и се 
публикува на официалната интернет страница 
на НЗОК.

(2) При промени в действащото законо
дателство и при необходимост този рамков 
договор за денталните дейности се актуали
зира по реда на приемането му по чл. 54 ЗЗО.

§ 13. Неразделна част от този договор са 
следните приложения, които се подписват от 
страните по договора, обнародват се в притурка 
към „Държавен вестник“ и се публикуват на 
официалната интернет страница на НЗОК:

приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Първични медицински 

документи“; 
приложение № 3 „Документи, свързани с 

оказване на медицинска и дентална помощ 
на лица, осигурени в други държави“;

приложение № 4 „Финансови документи“;
приложение № 5 „Изисквания на НЗОК 

за сключване на договор с изпълнители на 
извънболнична дентална помощ“;

приложение № 6 „Списък със заболявани
ята, при които здравноосигурените лица са 
освободени от заплащане на потребителска 
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“;

приложение № 7 „Притурка към здравно
осигурителната книжка и декларация“.

За Националната здравно За Българския
осигурителна каса: зъболекарски съюз:
Председател на НС  Председател на УС
на НЗОК: на БЗС:
Д-р Михаил Христов  Д-р Борислав Миланов

Членове на Надзорния 
съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов  Д-р Георги Димов
Любомир Гайдов Д-р Николай Шарков
Стоян Стоянов Д-р Донка Станчева-
Д-р Иван Кокалов Забуртова
Теодор Василев Д-р Олег Гладков
Боян Бойчев Д-р Светослав Гачев
Проф. д-р Красимир Д-р Георги Сойтариев
Гигов Д-р Ирена Божидарова
Пламен Таушанов Д-р Нелия Михайлова

Управител на НЗОК:
Д-р Глинка Комитов

Министър на  
здравеопазването: 

Д-р Илко Семерджиев
1917
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

СТАНДАРТ
за изпълнение на защитни покрития на 
товарните нефтени танкове на танкери за 

суров нефт
(Приет с Резолюция MSC.288(87) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 14 май 2010 г. В сила 
за Република България от 1 януари 2012 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията 

за Международната морска организация от
носно функциите на Комитета,

Отбелязвайки Правило II1/311 на Меж
дународната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. 
с измененията и допълненията (наричана 
подолу „Конвенцията“), прието с Резолюция 
MSC.291(87), относно защитните покрития 
на товарните нефтени танкове на танкери за 
суров нефт,

Отбелязвайки още, че гореспоменатото 
Правило II1/311 предвижда посочените 
в него защитни покрития да отговарят на 
изискванията на Стандарта за изпълнение 
на защитни покрития на товарните нефтени 
танкове на танкери за суров нефт (наричан 
подолу „Стандарт за изпълнение на защитни 
покрития“),

Признавайки, че Стандартът за изпълне
ние на защитни покрития, посочен погоре, 
няма за цел да пречи на развитието на нови 
технологии, които предоставят алтернативни 
системи, 

След като разгледа на осемдесет и седмата 
си сесия текста на предложения Стандарт за 
изпълнение на защитни покрития,

1. Приема Стандарт за изпълнение на за
щитни покрития на товарните нефтени танкове 
на танкери за суров нефт, текстът на който 
е даден в Приложението към настоящата 
резолюция;

2. Приканва Договарящите се правителства 
да имат предвид, че Стандартът за изпълнение 
на защитни покрития на товарните нефтени 
танкове на танкери за суров нефт влиза в 
сила на 1 януари 2012 г. с влизането в сила 
на Правило ІІ1/311 на Конвенцията;

3. Отбелязва, че съгласно разпоредбите 
на Правило ІІ1/311 на Конвенцията изме
ненията на Стандарта за изпълнение на за
щитни покрития са приети и влезли в сила 
в съответствие с разпоредбите на член VІІІ 
от настоящата Конвенция относно проце
дурите за изменение на Приложението към 
Конвенцията с изключение на разпоредбите 
на глава I от него;

4. Изисква Генералният секретар да изпрати 
заверени копия на настоящата резолюция и 
текста на Техническите разпоредби, съдържащ 
се в Приложението, на всички Договарящи 
се правителства по Конвенцията;

5. Изисква още Генералният секретар да 
предаде копия на тази резолюция и нейното 
Приложение на Членовете на Организацията, 
които не са Договарящи се правителства по 
Конвенцията;

6. Приканва Правителствата да насърчават 
развитието на нови технологии с цел използ
ване на алтернативни системи и постоянно да 
информират Организацията относно всички 
положителни резултати;

7. Решава да извършва прегледи и ако е 
необходимо, изменения на Стандарта за из
пълнение на защитни покрития въз основа 
на придобития опит от неговото прилагане.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СТАНДАРТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЩИТНИ 
ПОКРИТИЯ НА ТОВАРНИТЕ НЕФТЕ НИ 
ТАНКОВЕ НА ТАНКЕРИ ЗА СУРОВ НЕФТ

1. ЦЕЛ
Настоящият стандарт определя техническите 

изисквания за минимален стандарт за изпълне
ние на защитни покрития в товарните нефтени 
танкове по време на строителството на нови 
танкери за суров нефт.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
За целите на настоящия стандарт се прилагат 

следните определения:
2.1 Танкер за суров нефт съгласно определе

нието в Анекс I на МАРПОЛ 73/78.
2.2 Точка на оросяване е температурата, при 

която въздухът се насища с влага.
2.3 ДСС (DFT) е дебелина на сухия слой.
2.4 Прах е общо наименование за свободни 

частици, които присъстват върху повърхност, 
подготвена за боядисване, породени в резултат 
от бластиране или други процеси за подготовка 
на повърхността или в резултат от действието 
на околната среда.

2.5 Шлайфане на ръбове е обработката на ръбо
вете преди вторична подготовка на повърхността.

2.6 „Добро“ състояние е състояние с незна
чително ръждясване на места съгласно опре
делението в Резолюция А.744(18) за оценка на 
покритията на баластни танкове за танкери.

2.7 Твърдо покритие е покритие, което хими
чески се преобразува по време на процеса на 
втвърдяване, или покритие, което изсъхва от 
въздуха и може да се използва с цел поддръжка. 
То може да бъде неорганично или органично.

2.8 МДСС (NDFT) е минимална дебелина на 
сухия слой. Правилото 90/10 означава, че 90 % 
от всички измервания на дебелината са пого
леми от или равни на МДСС, а нито едно от 
останалите 10 % измервания не е помалко от 
0,9 × МДСС.
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2.9 Грунд е първият слой на системата за по
критие, който се полага в корабостроителното 
предприятие след нанасянето на заводския грунд. 

2.10 Заводски грунд е производственият грунд, 
нанесен върху стоманени листи, често в автома
тизираните предприятия (и преди първия слой 
на системата за покритие).

2.11 Ивично боядисване е боядисване на ръбове, 
заварки, труднодостъпни места и т.н. за осигу
ряване на добра адхезия на боята и правилна 
дебелина на слоя в критични зони.

2.12 Целеви срок на годност е целевата стойност, 
в години, на трайността, за която е предназначена 
системата за покритие.

2.13 Технически спецификации са Продуктовите 
производствени спецификации на боята, които 
съдържат подробни технически инструкции и 
информация за съответното покритие и него
вото полагане.

3. ОБЩИ ПРИНЦИПИ

3.1 Способността на системата за покритие 
да достигне целевия си срок на годност зависи 
от вида на покривната система, подготовката на 
стоманата, работната среда, полагането и про
верката и поддръжката на покритието. Всички 
тези аспекти допринасят за доброто изпълнение 
на системата за покритие.

3.2 Процедурите по проверка на подготовката 
на повърхността и нанасяне на покритието се 
договарят между корабособственика, корабо
строителното предприятие и производителя на 
покритието и се представят на Администрацията 
за преглед. Безспорното доказателство за тези 
проверки се докладва и включва в Техническото 
досие на покритието (CTF) (виж точка 3.4).

3.3 При разглеждане на Стандарта, предвиден 
в раздел 4, трябва да бъде взето под внимание 
следното: 

1.  от съществено значение е специфика
циите, процедурите и различните етапи 
от процеса на нанасяне на покритието 
(включително, но не само подготовка
та на повърхността) да се изпълняват 
стриктно от корабостроителя, за да се 
предотврати преждевременно наруша
ване и/или влошаване качеството на 
системата за покритие;

2.  изпълнението на покритието може да се 
подобри чрез приемане на подходящи 
мерки по време на проектирането на 
кораба, като например намаляване на 
орнаментите, използване на валцувани 
профили, избягване на сложни геомет
рични конфигурации и гарантиране, 
че структурната конфигурация е лесно 
достъпна за инструменти и почистване, 
позволява дренаж и изсъхване на прос
транството, върху което ще се нанася 
покритие; и

3.  стандартът за изпълнение на покрити
ето, предвиден в настоящия документ, 
се основава на опита от страна на 

производителите, корабостроителните 
предприятия и корабните оператори; 
той няма за цел да изключи подходящи 
алтернативни системи за покритие, при 
условие че тяхното качество наймалко 
е еквивалентно на тези, определени в 
настоящия Стандарт. Критериите за 
приемане на алтернативни системи са 
посочени в раздел 8.

3.4 Техническо досие на покритието (CTF)
3.4.1 Спецификация на системата за покритие 

на товарните нефтени танкове, списък с дей
ностите за нанасяне на покритието, извършени 
от корабостроителното предприятие и корабо
собственика, подробни критерии за подбора 
на покритие, длъжностни характеристики, 
проверка, техническо обслужване и ремонт 
трябва да бъдат включени в Техническото до
сие на покритието съгласно разпоредбите на 
Резолюция MSC.215(82).

3.4.2 Етап на строителство на нов кораб
Техническото досие на покритието трябва да 

съдържа наймалко следните елементи, свързани 
с настоящия стандарт, и трябва да бъде доста
вено от корабостроителното предприятие при 
строителството на нов кораб:

1.  копие от декларацията за съответствие 
или Сертификат за типово одобрение;

2.  копие от Техническите спецификации, 
което включва следното:
2.1.  име на продукта и идентифика

ционна маркировка и/или номер;
2.2.  материали, компоненти и състав 

на системата за покритие, цветове;
2.3.  минимална и максимална дебе

лина на сухия слой;
2.4.  методи за полагане, инструменти 

и/или машини;
2.5.  състояние на повърхността, която 

предстои да бъде покрита (клас 
инхибитор на ръжда, чистота, 
профил и т.н.); и

2.6.  ограничения на околната среда 
(температура и влажност);

3.  работни записи от корабостроителното 
предприятие за полагане на покрити
ето, съдържащи следното:
3.1.  действителна площ (в квадратни 

метри) на полагане на покритието 
във всеки товарен нефтен танк;

3.2.  вид система за покритие;
3.3.  време на полагане на покритието, 

дебелина, брой слоеве и др.;
3.4.  условия на околната среда по вре

ме на полагане на покритието; и
3.5.  подробности за подготовката на 

повърхността;
4.  процедури за проверка и ремонт на 

покривната система по време на стро
ителството на кораба;

5.  дневник за покритието, издаден от 
инспектора, проверяващ покритие
то – посочва, че покритието е поло



БРОЙ 23  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  33   

жено в съответствие със специфика
циите, посочени от представителя на 
доставчика на покритието, и уточнява 
отклонения от спецификациите (виж 
приложение № 2);

6.  доклад за извършената проверка, 
потвърден от корабостроителното 
предприятие, който включва следното:
6.1.  дата на завършване на проверката;
6.2. резултат от проверката;
6.3. забележки (ако има такива); и
6.4. подпис на инспектора; и

7.  процедури за поддръжка и ремонт на 
покритието по време на експлоатация*.

3.4.3 Поддръжка и ремонт на покритието по 
време на експлоатация

Процедурите за поддръжка и ремонт на 
покритието по време на експлоатация трябва 
да бъдат отбелязани в Техническото досие на 
покритието съгласно съответния раздел на На
соките за поддръжка и ремонт на покритието.

3.4.4 Техническото досие на покритието трябва 
да се съхранява на борда и поддържа през цялото 
съществуване на кораба. 

3.5 Здраве и безопасност
Корабостроителното предприятие е отговорно 

за изпълнението на националните разпоредби 
с цел гарантиране здравето и безопасността 
на хората и свеждане до минимум на риска от 
пожар и експлозия.
––––––––––––––––––

*Насоки, разработени от Организацията.

4. СТАНДАРТ ЗА ПОКРИТИЯ

4.1. Стандарт за изпълнение
Настоящият Стандарт се основава на специ

фикации и изисквания за целева експлоатационна 
годност 15 години, като този период от време 
обхваща момента на първоначалното полагане 
до момента, в който системата за покритие 
остане в „добро“ състояние. Действителната 
експлоатационна годност варира в зависимост от 
множество променливи, включително реалните 
експлоатационни условия.

4.2 Стандарт за полагане
Защитните покрития на товарни нефтени 

танкове, полагани по време на строителството 
на нови танкери за суров нефт, трябва наймал
ко да отговарят на изискванията на настоящия 
Стандарт.

4.3 Система за покритие
Изпитването на епоксидната система за по

критие и физичните є свойства (таблица 1.1.3) 
трябва да бъдат документирани и трябва да се 
предостави Сертификат за типово одобрение или 
Свидетелство за съответствие.

4.4 Място на приложение
Следните участъци представляват минимум 

площите, които трябва да бъдат защитени с 
покритие в съответствие с настоящия Стандарт:

1.  Горна палуба с цялостната вътрешна 
структура, включително бракети, свър

зани към надлъжните и напречните 
прегради. В танковете с пръстеновидно 
разположени греди напречният набор от 
рамови ребра трябва да бъде покрит до 
нивото на първата подпорна скоба под 
горната обшивка.

2.  Надлъжните и напречните прегради 
трябва да бъдат покрити до найгорното 
средство за достъп. Найгорното сред
ство за достъп и неговите подпорни 
бракети трябва да бъдат изцяло покрити.

3.  Покритието на преградите на товарните 
танкове без найгорното средство за 
достъп трябва да продължава до 10 % 
от височината на танковете при диаме
тралната равнина, но не е необходимо 
да продължава повече от 3 m надолу 
от палубата.

4.  Вътрешното дъно и цялата конструкция 
на височина 0,3 m над него.

Фигура 1
4.5 Специално приложение
4.5.1 Настоящият Стандарт обхваща изиск

вания за защитни покрития за стоманени кон
струкции в товарни нефтени танкове. Следва да 
се отбележи, че има и други независими еле
менти, които са монтирани в товарните нефтени 
танкове и върху които се полагат покрития, за 
да се осигури защита от корозия.

4.5.2 Препоръчително е настоящият Стандарт 
да се прилага, доколкото е възможно, за тези 
части от средствата за достъп, предвидени за 
инспекция в участъците, посочени в точка 4.4, 
които не са неразделна част от конструкцията 
на кораба, като например леери, самостоятелни 
платформи, трапове и др. Други еквивалентни 
методи за осигуряване на защита от корозия на 
елементи, които не са част от конструкцията на 
кораба, също могат да бъдат използвани, при 
условие че те не нарушават изпълнението на 
покрития на съседните структури. Средствата за 
достъп, които са неразделна част от конструк
цията на кораба, като например подпорни греди 
за проходи, стрингери и т.н., трябва напълно да 
съответстват на настоящия Стандарт, когато са 
разположени в покритите участъци.

4.5.3 Препоръчва се също така подпорните 
греди за тръбопроводи, измервателни уреди и 
т.н. да бъдат покрити като минимум в съот
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ветствие с елементите, които не са неразделна 
част от конструкцията на кораба, посочени в 
параграф 4.5.2.

4.6 Основни изисквания към покритията
4.6.1 Изискванията за защитни покрития, 

които се прилагат към товарните нефтени тан
кове по време на строителството на танкери 
за суров нефт, които отговарят на стандарта за 
изпълнение, посочен в параграф 4.1, са изброени 
в таблица 1.

4.6.2 Производителите на системите за по
критие трябва да предоставят спецификация на 
защитното покритие, което трябва да отговаря 
на изискванията, посочени в таблица 1, и на 
експлоатационните условия.

4.6.3 Администрацията проверява Техниче
ските спецификации и Свидетелството за съот
ветствие или Сертификата за типово одобрение 
на системата за защитно покритие.

4.6.4 Корабостроителното предприятие прила
га защитното покритие в съответствие с прове
рените Технически спецификации и собствените 
си одобрени процедури за прилагане.

4.7 Стандартите за изпълнение, посочени в 
настоящия Стандарт, са приемливи за Организа
цията. Изпитването на оборудването, методите 
за изпитване, методите на подготовка и/или 
резултатите от изпитването трябва да съответ
стват на стандартите за изпълнение, които не са 
пониски от тези, приемливи за Организацията.

Таблица 1 – Основни изисквания към системата за покритие на товарни нефтени танкове на  
танкери за суров нефт

Характеристики Изискване

1. Система за покритие

1. Избор на система 
за покритие

Изборът на системата за покритие се извършва от участващите страни във 
връзка с условията на експлоатация и планираната поддръжка.
Отчитат се следните аспекти и други условия:
 1. местоположение на пространството спрямо нагорещени повърхности;
 2. честота на товарни операции;
 3. необходими условия за повърхността;
 4. необходима чиста и суха повърхност;
 5. допълнителна катодна защита, ако има такава (където има допълнителна 

катодна защита, покритието трябва да бъде съвместимо със системата 
за катодна защита);

 6. пропускливост на покритието и устойчивост на инертен газ и киселини; 
и

 7. подходящи механични свойства (гъвкавост, устойчивост на удар).
Производителят на покритието доставя продукти с документирани задоволи
телни отчети за изпълнение и технически спецификации.
Производителят трябва също така да може да окаже адекватна техническа 
помощ. Отчетите за изпълнение, техническите спецификации и всяка техни
ческа помощ, оказана от производителя, се записват в Техническото досие 
на покритието.
Покрития за полагане под палуби, изложени на пряко слънчево нагряване, 
или на прегради, формиращи граници на отопляеми пространства, трябва да 
бъдат в състояние да издържат на многократно нагряване и/или охлаждане 
без нарушаване на целостта им.

2. Вид на покритието Епоксидни системи.
Други системи за покритие с показатели съгласно процедурата на изпитване 
в приложението.
Препоръчва се многослойна система за покритие с всеки слой в контрас
тен цвят. Найгорният слой трябва да е със светъл цвят, за да се улесни 
инспекцията по време на експлоатация. Трябва да се обърне внимание на 
използването на подобрени покрития в района на отворите на смукателните 
тръби и отоплителните вертикални щрангове. Трябва да се обърне внимание 
на използването на допълнителна катодна защита, където има галванични 
елементи.

3. Изпитване на по
критието

Приемат се епоксидни системи, изпитани преди датата на влизане в сила на 
настоящия Стандарт в лаборатория по метод, съответстващ на процедурата 
за изпитване в приложение 1, или еквивалентен, които като минимум отгова
рят на изискванията за ръждясване и лющене или по документ имат годност 
на открито 5 години със състояние на крайното покритие не помалко от 
„добро“. Изисква се епоксидните системи, одобрени при влизане в сила на 
настоящия Стандарт или след това, да бъдат изпитвани съгласно процедурата 
в приложение 1 или еквивалентна.
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Характеристики Изискване
4. Спецификации за 

изпълнение на по
критието 

Трябва да има минимум две ивични боядисвания и два слоя основна боя с 
изключение на това, че второто ивично боядисване, само на заварени шевове, 
може да бъде намалено по обхват, когато е доказано, че МДСС може да се 
постигне чрез двата слоя, за да се избегне ненужното наслояване. Всяко на
малено по обхват второ ивично боядисване трябва да бъде подробно описано 
в Техническото досие на покритието.
Ивичното боядисване се нанася с четка или валяк. Валякът се използва само 
за орнаменти, малки отвори и т.н. Всеки слой основна боя трябва да бъде 
подходящо третиран преди полагане на следващия слой в съответствие с 
препоръките на производителя на покритието.
Спецификациите за изпълнение на покритието включват времето за изсъхване 
на първия слой до нанасяне на следващия и времето за изсъхване на втория 
слой, посочено от производителя. Повърхностните замърсители, като ръжда, 
мазнини, прах, сол, масло и т.н., трябва да бъдат отстранени преди боядисване. 
Методът трябва да бъде в съответствие с препоръките на производителя на 
боя. Абразивните частици, вградени в покритието, трябва да бъдат отстранени.

5. МДСС (минимал
на дебелина на су
хия слой)1

МДСС 320 µm по правилото 90/10 за епоксидни системи; други системи – спо
ред спецификациите на производителя на покритието. Максимална обща 
дебелина на сухия слой – според подробните спецификации на производителя. 
Трябва да се внимава да се избягва прекомерното увеличаване на дебелината 
на сухия слой. Дебелината на мокрия слой се проверява редовно по време 
на полагането. Разредителите се ограничават до видовете и количествата, 
препоръчани от производителя.

2. ППП (Първична подготовка на повърхността)
1. Бластиране и про

фили2,3
Бластиране с абразив до степен Sa 2 ½; с профили между 30 – 75 µm. 
Бластирането не се извършва, когато:
 1. относителната влажност е над 85 %; или
 2. температурата на повърхността на стоманата е помалка от 3 °С над 

точката на оросяване.
В края на подготовката на повърхността и преди полагане на грунда се из
вършва проверка на чистотата на стоманената повърхност и грапавостта на 
профилите в съответствие с препоръките на производителя относно покритието.

2. Ограничение за 
водоразтворима 
сол, еквивалентно 
на NaCl4

≤ 50 mg/m2 натриев хлорид

3. Заводски грунд Цинковосиликатен грунд или еквивалентен.
Съвместимостта с основната система за покритие се потвърждава от произ
водителя на покритието.

3. Вторична подготовка на повърхността
1. Състояние на сто

маната5
Стоманената повърхност, върху която ще се полага покритие, се подготвя 
така, че избраното покритие да бъде равномерно разпределено с необходи
мата МДСС и да има подходяща адхезия чрез премахване на остри ръбове, 
шлайфане на заваръчни шевове и премахване на заваръчни пръски и какъвто 
и да е замърсител на повърхността до степен P2.
Ръбовете трябва да се заоблят с радиус минимум 2 mm или шлайфат с трой
но дискова машина или наймалкото обработени чрез еквивалентен процес 
преди боядисване.

2. Обработка на по
върхността6

Бластиране с абразив до степен Sa 2½ на повреден грунд и заварки. Всички 
повърхности, върху които ще се полага покритие, се бластират с абразив до 
степен Sa 2½, като се премахва наймалко 70 % от здравия грунд, който не е 
преминал предварителна квалификация съгласно процедурите за изпитване в 
таблица 1.3. Ако цялата система за покритие, съдържаща епоксидна основна 
боя и грунд, е преминала предварителна квалификация съгласно процедурите 
за изпитване в таблица 1.3, здравият грунд може да се запази, при условие 
че се използва една и съща епоксидна система. Запазеният заводски грунд 
се почиства чрез бластиране, измиване с вода под високо налягане или ек
вивалентен метод.
Ако цинковосиликатният заводски грунд е преминал предварителна квали
фикация съгласно процедурите за изпитване в таблица 1.3 като част от епок
сидна система за покритие, той може да се използва в комбинация с други 
епоксидни покрития, посочени в таблица 1.3, при условие че съвместимостта 
е потвърдена от производителя чрез изпитването съгласно приложение 1 
или в съответствие със Стандарта за изпълнение на защитни покрития на 
баластни танкове за морска вода на всички видове кораби и на танкове в 
двойния корпус на корабите за сухи насипни товари (Резолюция MSC.215(82).
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Характеристики Изискване
3. Обработка на по

върхността след 
вертикални кон
струкции 

Вертикални конструкции ниво St 3 или подобро, или Sa 2½, където е възможно.
За вътрешното дъно:
–  повреди до 20 % от площта, върху която ще се полага покритие, да се тре

тират до минимум St 3;
–  за прилежащи повреди над 25 m2 или повече от 20 % от площта, върху която 

ще се полага покритие, се прилага Sa 2½.
Под палубата:
–  повреди до 3 % от площта, върху която ще се полага покритие, да се тре

тират до минимум St 3.
–  за прилежащи повреди над 25 m2 или повече от 3 % от площта, върху която 

ще се полага покритие, се прилага Sa 2½.
Покритието на участъци, които се припокриват, е потънко. 

4. Профилни изис
квания7

В случай на цялостно или частично бластиране – 30 – 75 µm, в други случаи 
съгласно препоръките на производителя на покритието.

5. Прах8 Количество прах ниво „1“ за прах клас „3“, „4“ или „5“. Пониските класове 
прах да бъдат отстранени, ако се виждат на повърхността, върху която ще се 
полага покритие без увеличение.

6. Ограничение за 
водоразтворима 
сол, еквивалентно 
на NaCl след блас
тиране/шлайфане9

≤ 50 mg/m2 натриев хлорид.

7. Замърсяване Да не се замърсява с нефт.
Препоръките на производителя на боята трябва да се спазват по отношение 
на всяко друго замърсяване между слоевете.

4. Други
1. Вентилация Необходима е подходяща вентилация за правилното сушене и втвърдяване 

на покритието. Вентилацията трябва да се поддържа през целия процес на 
полагане на покритието и известен период след завършване на полагането, 
както е препоръчано от производителя на покритието.

2. Околна среда Покритието трябва да се прилага при контролирана влажност и състояние на 
повърхността в съответствие със спецификациите на производителя.
Освен това покритието не се полага, когато:

1.  относителната влажност е над 85 %; или
2.  температурата на повърхността е помалка от 3 °С над точката на оро

сяване; или
3.  други изсквания на производителя на боята не се спазват.

3. Изпитване на по
критието10

Трябва да се избягва изпитване, което може да причини повреда.
След всяко нанасяне се взема проба за измерване на дебелината на сухия 
слой с цел качествен контрол, а общата дебелина на сухия слой трябва да 
бъде потвърдена след приключване на последното нанасяне, използвайки 
подходящи уреди за измерване на дебелината.

4. Поправка Трябва да се маркират всички дефектни участъци, например малки дупчици, 
мехурчета, пропуски и т.н., и да се извършат съответните поправки. Всички 
тези поправки трябва да бъдат повторно проверени и документирани.

––––––––––––––––––
1 Вид измерване и калибриране в съответствие със SSPCPA2:2004. Спецификация № 2 за полагане на боя.
2 Вж. Стандарт ISO 85011: 1988/Доп: 1994. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на 

покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.
3 Вж. Стандарт ISO 85031/2: 1988. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития 

от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на стоманени струйно почистени подложки.
4 Измерване на проводимостта съгласно Стандарт ISO 85029: 1998. Подготовка на стоманени повърх

ности преди нанасяне на покритие от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на 
повърхността. 

5 Вж. Стандарт ISO 85013: 2001. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития 
от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.

6 Вж. Стандарт ISO 85011: 1988/ Доп: 1994. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на 
покрития от бои и подобни продукти. Визуална оценка на чистотата на повърхността.

7 Вж. Стандарт ISO 85031/2: 1988. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покрития 
от бои и подобни продукти. Характеристики за грапавост на стоманени струйно почистени подложки.

8 Вж. Стандарт ISO 85023:1993. Подготовка на стоманени повърхности преди нанасяне на покритие от 
бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на повърхността.

9 Измерване на проводимостта съгласно Стандарт ISO 85029: 1998. Подготовка на стоманени повърх
ности преди нанасяне на покритие от бои и подобни продукти. Изпитване за оценяване на чистотата на 
повърхността.

10 Вид измерване и калибриране в съответствие със SSPCPA2:2004. Спецификация № 2 за полагане на боя.
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5. ОДОБРЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА  
ПОКРИТИЕ

Резултатите от предварителните изпитвания 
за квалификация (таблица 1, параграф 1.3) на 
системата за покритие трябва да бъдат документи
рани и трябва да се издаде Сертификат за типово 
одобрение или Свидетелство за съответствие, ако 
същите се изискват от трета страна, независимо 
от производителя на покритието.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА НА 
ПОКРИТИЕТО

6.1 Общи положения
6.1.1 За да се гарантира съответствие с на

стоящия Стандарт, изброените подолу елементи 
подлежат на проверка от квалифицирани инспек
тори на покрития, притежаващи Сертификат за 
NACE, Ниво 2, FROSIO, Ниво III или еквива
лентен, както е указано от Администрацията. 

6.1.2 Инспекторите на покрития трябва да про
веряват подготовката на повърхността и нана
сянето на покрития по време на изпълнение 
на покритието като минимум тези елементи, 
подлежащи на проверка, посочени в точка 6.2, 
за да гарантират съответствие с настоящия Стан
дарт. Поставя се акцент върху началото на всеки 
етап на подготовка на повърхността и полагане 
на покритията, тъй като неправилно извършената 
работа е изключително трудно да се коригира 
на покъсен етап от изпълнение на покритието. 
Представителните структурни елементи трябва 
да бъдат внимателно проверявани за дебелината 
на покритието. Инспекторът проверява дали са 
извършени подходящи колективни мерки.

6.1.3 Резултатите от проверката се записват от 
инспектора и се включват в Техническото досие 
на покритието (виж приложение № 2).

6.2 Елементи за проверка

Строителен етап Елементи за проверка 

Първична подготовка на 
повърхността 

1 Температурата на повърхността на стоманата, относителната влажност и 
точката на оросяване се измерват и записват преди началото на процеса 
на бластиране и по време на резки промени във времето.

2 Повърхността на стоманените листове се изпитва за разтворима сол, 
масла, мазнини и други замърсявания.

3 Чистотата на стоманената повърхност се наблюдава в процеса на по
лагане на заводски грунд.

4 Трябва да се гарантира, че заводският грунд отговаря на изискванията 
на 2.3 на таблица 1. Гарантира се от производителя.

Дебелина Ако е доказана съвместимост с основната система за покритие, трябва 
да се гарантира, че дебелината и втвърдяването на цинковосиликатния 
грунд отговарят на посочените стойности.

Построяване на кон
струкция

1 След завършване на строителството на дадена конструкция и преди 
започване на вторичната подготовка на повърхността се извършва 
визуална проверка за обработка на стоманената повърхност, включи
телно третиране на ръбовете. Всяко масло, мазнини или други видими 
замърсявания трябва да се отстраняват.

2 След бластиране/шлайфане/почистване и преди нанасяне на покри
тие се извършва визуална проверка на подготвената повърхност. 
При завършване на бластирането и почистването и преди полагането 
на първия слой на системата стоманената повърхност се изпитва за 
нива на остатъци от разтворими соли наймалко на едно място в да
дена конструкция.

3 Температурата на повърхността, относителната влажност и точката на 
оросяване се следят и записват по време на полагане на покритието и 
обработката му.

4 Проверката трябва да се извършва на етапи в процеса на нанасяне на 
покрития, посочени в таблица 1. 

5 Трябва да се извършват измервания на ДСС, за да се докаже, че дебе
лината на покритието отговаря на изискванията.

Вертикални конструкции 1 Трябва да се извърши визуална проверка на състоянието на стоманената 
повърхност, подготовка на повърхността и проверка на съответствието 
с други изисквания в таблица 1 и договорената спецификация.

2 Температурата на повърхността, относителната влажност и точката 
на оросяване се измерват и записват преди началото на полагане на 
покритието и редовно по време на изпълнението му. 

3 Проверката трябва да се извършва на етапи в процеса на нанасяне на 
покрития, посочени в таблица 1.
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7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА 
ПОКРИТИЕТО

Следните проверки се извършват от Адми
нистрацията преди прегледа на Техническото 
досие на покритието, предназначено за кораб, 
за който е в сила настоящият Стандарт: 

1.  проверка на Техническите специфика
ции и Свидетелството за съответствие 
или Сертификата за типово одобрение 
на системата за защитно покритие за 
съответствие със Стандарта;

2.  проверка на покритието на предста
вените контейнери за съответствие с 
покритието, описано в Техническите 
спецификации, и Свидетелството за съ
ответствие или Сертификата за типово 
одобрение;

3.  Проверка на квалификацията на инспек
тора за съответствие с квалификацион
ните стандарти в праграф 6.1.1;

4.  проверка на докладите на инспектора 
за подготовката на повърхността и 
полагането на покритието за съответ
ствие с Техническите спецификации 
на производителя и Свидетелството за 
съответствие или Сертификата за типово 
одобрение; и

5.  проверка на изпълнението на изисква
нията за проверка на покритието.

8. АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЕ

8.1 Всички системи, които не са на епоксидна 
основа, прилагани съгласно таблица 1 на насто
ящия Стандарт, се определят като алтернативни 
системи. 

8.2 Настоящият Стандарт се основава на при
знати и често използвани системи за покритие. 
Той не цели изключване на други алтернативни 
системи с доказано еквивалентно качество, на
пример системи, които не са на епоксидна основа.

8.3 Приемането на алтернативни системи 
подлежи на документирани доказателства, че 
те гарантират ефективна защита от корозия, 
поне равностойна на тази, посочена в настоящия 
Стандарт, посредством:

1.  изпитване в съответствие с настоящия 
Стандарт; или

2.  петгодишна експлоатационна годност с 
писмени доказателства за непрекъснато 
извършване на рейсове със суров нефт11; 
състоянието на покритието трябва да 
бъде не помалко от „добро“ след пет 
години.

––––––––––––––––––
11 За експлоатационна годност се счита периодът, 

в който корабът извършва рейсове по различни 
маршрути и превозва различни видове суров нефт 
и продукти, за да се гарантира реална годност: 
например три кораба по три различни маршрута 
с различни товари суров нефт и продукти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОЦЕДУРИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПО
КРИТИЯ ЗА ТОВАРНИ НЕФТЕНИ ТАНКОВЕ 

НА ТАНКЕРИ ЗА СУРОВ НЕФТ

1. Обхват
Настоящото приложение предоставя детайли 

за процедурите за изпитване на покрития на то
варни танкове на танкери за суров нефт, както 
е посочено в параграфи 4.6 и 8.3 на настоящия 
Стандарт. Второто дъно и подпалубното прос
транство трябва да бъдат покрити със системи, 
които са преминали цялостна процедура по 
изпитване, описана в настоящия документ.

2. Определения
Спецификация на покритието означава спе

цификация на системите за покрития, която 
включва вид на покривната система, подготовка 
на стоманата, подготовка на повърхността, по
чистване на повърхността, състояние на окол
ната среда, процедура на изпълнение, проверка 
и критерии за приемане.

3. Условия
Известно е, че товарният танк за суров нефт 

на борда на кораб е изложен на две напълно 
различни условия на околната среда.

3.1 При натоварването на товарния танк се 
различават три различни вертикални зони:

1.  Найниска част и хоризонтални части 
на подпорни палуби и т.н., изложени 
на вода, която може да съдържа кисе
лини и утайки, в които може да има 
анаеробни бактерии.

2.  Средна част, където товарът от нефт е 
в контакт с цялата стомана под водата.

3.  Пространство с изпарения, където въз
духът е наситен с различни изпарения от 
натоварения танк, като например H2S, 
CO2, SO2, водни пари и други газове и 
съединения от системата за инертен газ.

3.2 Когато танкът приема баласт:
1.  Найниската част и хоризонталните 

части на подпорните палуби и т.н. са 
изложени на остатъци от товари и вода, 
които могат да съдържат киселини и 
утайки, в които може да има анаеробни 
бактерии.

2.  Пространство от танка, където въздухът 
съдържа различни изпарения от утай
ки от суров нефт, като например H2S, 
CO2, SO2, водни пари и други газове и 
съединения от системата за инертен газ.

4. Изпитване
Изпитванията са предназначени да симулират, 

доколкото е възможно, двете основни условия 
на околната среда, на които ще бъде изложе
но покритието на товарните танкове за суров 
нефт. Покритието трябва да бъде валидирано от 
следните изпитвания: процедурите за изпитване 
трябва да съответстват на Приложение 1 (Херме
тична камера, симулираща фазата на изпарения 
на танк, пълен с товар) и Приложение 2 (Изпит
ване чрез потапяне, симулиращо състоянието на 
натовареност на танк за суров нефт12).
––––––––––––––––––

12 Метод за изпитване, заимстван от, но не съ
щия като стандарт ISO 28121:2007. Бои и лакове. 
Определяне устойчивостта на покритията към 
въздействието на течности. Част 1: Потапяне в 
течности, различни от вода.
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5. Състав на газ, използван за изпитване
Газът, използван за изпитване, се основава 

на състава на фазата на изпарения в танковете 
за суров нефт, с изключение на това, че не са 
включени въглеводородните елементи, тъй като 
те не оказват неблагоприятно влияние върху 
епоксидните покрития, като тези, използвани в 
товарните нефтени танкове.

СЪСТАВ НА ГАЗ, ИЗПОЛЗВАН ЗА  
ИЗПИТВАНЕ

N2 83 ± 2 процента от обема на сух газ;
CO2 13 ± 2 процента от обема на сух газ;
O2 4 ± 1 процента от обема на сух газ;
SO2 300 ± 20 ppm;
H2S 200 ± 20 ppm
6. Течност, използвана за изпитване
Суровият нефт е сложен химически материал, 

който не е стабилен по време на съхранение. 
Той може да се различава по състав с течение 
на времето. В допълнение използването на 
суровия нефт създава на институтите, про
веждащи изпитвания, проблеми, свързани с 
практиката, здравето, безопасността и околна
та среда. За да се избегнат такива проблеми, 
се използва течност за потапяне, симулираща 
суров нефт. Приготвянето на състава на тази 
течност е дадено подолу:

1.  корабно дестилатно гориво, марка 
DMA13, плътност при 15 °C: максимум 
890 kg/m3, вискозитет максимум 6 mm2/s 
при 40 °C;

2.  добавя се нафтенова киселина до кисе
линно число14 2,5 ± 0,1 mg КОН/г;

3.  добавя се бензол/толуен (съотношение 
1:1) до общо 8,0 ± 0,2 % т/т от DMA;

4.  добавя се изкуствена морска вода15 до 
общо 5,0 ± 0,2 % т/т към сместа;

5.  добавя се H2S, разтворен в съда за пре
насяне на течността (за да се получи  
5 ± 1 ppm т/т H2S в общата течност за 
изпитване);

6.  гореизброените съставки се разбъркват 
добре непосредствено преди употреба; и

7.  след като сместа е готова, тя трябва 
да се изпита, за да се потвърди, че е 
съвместима с концентрациите на изпит
вателната смес.

Забележка. За да се предотврати рискът от по
падане на H2S в съоръжението за изпитване, се 
препоръчва да се използва предварително готов 
разтвор за стъпки от 1 до 4, след това да се на
пълнят съдовете за изпитване и да се изпълнят 
стъпки 5 и 6.
––––––––––––––––––

13 Вж. Стандарт ISO 8217:2005 – Нефто 
продукти – Горива (клас F) – Спецификации на 
корабните горива.

14 Вж. Стандарт ISO 6618:1997 – Нефтопродукти 
и смазочни материали. Определяне на киселин
ното или алкалното число. Метод чрез титриране 
с цветен индикатор.

15 Вж. Стандарт ASTM D114198(2008) – Стан
дартна практика за приготвяне на заместител на 
океанска вода.

ДОПЪЛНЕНИЕ 1
ИЗПИТВАНЕ С ХЕРМЕТИЧНА КАМЕРА
1. Условия на изпитване
Изпитването за изпарения се извършва в 

херметична камера. Размерите и конструкция
та на херметичната камера не са от решаващо 
значение, при условие че изискванията на точки 
6 до 10 подолу са изпълнени. Изпитвателният 
газ е предназначен да симулира действителните 
условия в товарния танк за суров нефт, когато е 
пълен с баласт, както и условията на изпарения 
в танк, пълен с товар.

1.  Времето за изпитване е 90 дни.
2.  Изпитването се извършва с помощта 

на дублиращи се панели; подготвя се 
и трети панел, който се съхранява при 
условия на околната среда, за да дейст
ва като референтен панел по време 
на последната оценка на панелите за 
изпитване.

3.  Размерът на всеки панел за изпитване 
е 150 mm х 100 mm х 3 mm.

4.  Панелите трябва да бъдат третирани в 
съответствие с таблица 1, 1.2 на Стан
дарта за изпълнение и системата за 
покритие, полагана в съответствие с 
таблица 1, 1.4 и 1.5.

5.  Цинковосиликатният заводски грунд, 
в случай че се използва такъв, трябва 
да бъде закален в продължение най
малко на 2 месеца и да се почиства 
посредством измиване с прясна вода 
под ниско налягане. Точният метод на 
приготвяне на заводския грунд, преди 
да бъде покрит, трябва да се докладва 
и да се издаде решение за конкретната 
система. Обратната страна и краищата 
на изпитваната проба се покриват по 
подходящ начин, за да не се повлияят 
резултатите от изпитването.

6.  В херметичната камера трябва да се 
постави съд. Той трябва да се напълни 
с 2 ± 0,2 l вода. Водата в съда се отцеж
да и той се пълни отново преди всяко 
пречистване на изпитвателния газ.

7.  Пространствата с изпарения в херме
тичната камера се пълнят със смес от 
изпитвателен газ съгласно точка 5 от 
Стандарта. Атмосферата в камерата 
трябва да се поддържа през периода на 
изпитването. Когато газът е извън обхвата 
на метода на изпитване, той трябва да 
бъде пречистен. В отчета на изпитването 
трябва да се отбелязват честотата на 
мониторинг и методът, както и датата и 
часът на пречистване на изпитвания газ.

8.  Атмосферата в херметичната камера 
трябва по всяко време да има относи
телна влажност 95 ± 5 %.

9.  Температурата на атмосферата по време 
на изпитване трябва да бъде 60 ± 3 °C.

 10.  Трябва да се изработи стойка за пане
лите за изпитване от подходящ инертен 
материал, която да държи панелите 
вертикално, разположени на разстояние 
наймалко 20 mm. Стойката се слага в 
камерата, така че долният край на пане
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лите е наймалко 200 mm над височината 
на водата и наймалко 100 mm от стените 
на камерата. Ако в камерата има два 
реда панели, трябва да се внимава да 
не капе разтвор върху долните панели.

2. Резултати от изпитването
2.1 Преди изпитването се отчитат следните 

измерени данни на всяко покритие, съставлява
що покривната система, включително цинково
силикатния заводски грунд, когато се използва 
под системата за покритие:

1.  инфрачервена (IR) идентификация на 
компонентите на основата и втвърди
телите на покритието;

2.  специфично тегло16 на компонентите на 
основата и втвърдителите на боята; и

3.  средна дебелина на сухия слой (DFT) 
(с помощта на шаблон)17.

2.2 След приключване на изпитването панелите 
се изваждат от камерата и се изплакват с топла 
чешмяна вода. Панелите се сушат чрез попиване 
с абсорбираща хартия и след това се проверяват 
за ръжда и образуване на мехурчета в рамките 
на 24 часа след приключване на изпитването.

2.3 След изпитването се отчитат следните 
измерени данни: мехурчета и ръжда18.

3. Критерии за одобрение
3.1 Резултатите от изпитването, базирани на 

раздел 2, трябва да отговарят на следните критерии, 
като в отчета се използват найнезадоволителните 
данни от дублиращите панели за изпитване:

Резултат Критерии за 
одобрение на 
епоксидни  
системи

Критерии за 
одобрение на 
алтернативни 

системи

Мехурчета 
на панела

няма няма

Ръжда на 
панела

Ri 0 (0 %) Ri 0 (0 %)

3.2 При оценката на панелите за изпитване 
не се вземат предвид образуването на мехурчета 
или ръждясване на 5 mm от ръба на панела.
––––––––––––––––––

16 Вж. Стандарт ISO 28111/4:1997. Бои и лакове. 
Определяне на плътността. 

17 Шест равномерно разпределени точки на 
измерване се използват на панели с размер  
150 mm х 100 mm.

18 Вж. следните стандарти:
1.  ISO 46281:2003. Бои и лакове. Оценяване 

на разрушаването на покрития. Означаване 
на количеството и размера на дефектите и 
интензитета на една и съща промяна във 
външния вид. Част 1: Общо въведение и 
система за означаване.

2.  ISO 46282:2003. Бои и лакове. Оценяване 
на разрушаването на покрития. Означаване 
на количеството и размера на дефектите и 
интензитета на една и съща промяна във 
външния вид. Част 2: Оценяване степента 
на изприщване; и

3.  ISO 4628:2003. Бои и лакове. Оценяване на 
разрушаването на покрития. Означаване 
на количеството и размера на найчести
те видове дефекти. Част 3: Означаване на 
степента на ръждясване.

4. Отчет на изпитването
Отчетът на изпитването трябва да включва 

следната информация:
1.  наименование на производителя и място 

на производство на покритието19;
2.  дати на изпитването;
3.  наименование на продукта/идентифика

ция на всеки слой и на цинковосили
катния заводски грунд, ако се прилага 
такъв;

4.  партидни номера на всеки компонент 
на всеки продукт;

5.  подробности за подготовката на повърх
ността на стоманените панели преди 
полагане на заводския грунд и третиране 
на грунда преди полагане на покритие 
върху него, когато е необходимо, и като 
минимум се включва следното:

5.1.  обработка на повърхността или тре
тиране на закаления грунд, както 
и всяка друга важна информация 
относно обработката, която влияе 
на изпълнението; и

5.2.  ниво на водоразтворими соли, 
измерено върху стоманата преди 
нанасянето на заводския грунд20; 

6. подробности за покривната система, вклю
чително следното: 

6.1.  цинковосиликатен грунд, ако 
се прилага, неговото вторично 
повърхностно предварително тре
тиране и състоянието, при което 
се прилага, период на закаляване;

6.2.  брой слоеве, включително за
водския грунд, и дебелината на 
всеки от тях;

6.3.  средна дебелина на сухия слой 
(DFT) преди изпитването21; 

6.4.  разредител, в случай че се из
ползва22; 

6.5. влажност22; 
6.6. температура на въздуха22; и
6.7. температура на стоманата22;

7. подробности за графика за пречистване на 
изпитвания газ;

8. резултати от изпитванията съгласно раз
дел 2; и

9. резултати съгласно раздел 3.
––––––––––––––––––

19 Трябва да се отбележи, че изпитването е валид
но независимо от мястото на производство, което 
означава, че не се изисква отделно изпитване на 
даден продукт от различни производствени обекти.

20 Вж. следните стандарти:
1.  ISO 85026:2006. Подготовка на стоманени 

повърхности преди нанасяне на покритие 
от бои и подобни продукти. Изпитване за 
оценяване на чистотата на повърхността. 
Част 6: Екстрахиране на разтворими за
мърсявания за анализ. Метод на Bresle; и

2.  ISO 85029:1998. Подготовка на стоманени 
повърхности преди нанасяне на покритие 
от бои и подобни продукти. Изпитване за 
оценяване на чистотата на повърхността. 
Част 9: Място за кондуктометрично опре
деляне на водоразтворими соли.

21 Актуалните данни образци и изискване/пре
поръка на производителя.

22 Метод за изпитване, заимстван от, но не съ
щия като Стандарт ISO 28121:2007. Бои и лакове. 
Определяне устойчивостта на покритията към 
въздействието на течности. Част 1: Потапяне в 
течности, различни от вода.
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ДОПЪЛНЕНИЕ 2

ИЗПИТВАНЕ ЧРЕЗ ПОТАПЯНЕ

1. Условия на изпитване
Изпитването чрез потапяне е предназначено 

да симулира условията в товарния танк за суров 
нефт, когато е пълен с товар.

1.  Времето за изпитване е 180 дни.
2.  Течността за изпитване трябва да бъде 

приготвена съгласно точка 6 от Стан
дарта.

3.  Течността за изпитване се налива в съд с 
вътрешно плоско дъно, докато достигне 
височина 400 mm и водна фаза от 20 mm. 
Приема се и всяко друго алтернативно 
изпитване, използващо идентична теч
ност за изпитване, което също ще доведе 
до потапяне на панела за изпитване в  
20 mm водна фаза. Това може да се 
постигне чрез използване например на 
инертни частици.

4.  Температурата на течността за изпитване 
трябва да е 60 ± 2 °C и трябва да бъде 
равномерна и да се поддържа постоян
на посредством изпитани методи, като 
например водна или маслена баня или 
подгряване с циркулация на въздуха, 
което да държи течността за потапяне в 
рамките на необходимия температурен 
диапазон.

5.  Панелите за изпитване се разполагат 
вертикално и са напълно потопени по 
време на изпитването.

6.  Изпитването се извършва с помощта на 
дублиращи се панели.

7.  Трябва да се използват инертни разде
лители, които не покриват зоната за 
изпитване, за отделяне на панелите за 
изпитване.

8.  Размерът на всеки панел е 150 mm х  
100 mm х 3 mm.

9.  Панелите трябва да бъдат третирани в 
съответствие с таблица 1, 1.2 на Стан
дарта за изпълнение и системата за 
покритие, полагана в съответствие с 
таблица 1, 1.4 и 1.5.

 10.  Цинковосиликатният заводски грунд, 
в случай че се използва такъв, трябва 
да бъде закален в продължение на 
наймалко 2 месеца и да се почиства 
посредством измиване с прясна вода 
под ниско налягане. Точният метод на 
приготвяне на заводския грунд, преди 
да бъде покрит, трябва да се докладва 
и да се издаде решение за конкретната 
система. Обратната страна и краищата 
на изпитваната проба се покриват по 
подходящ начин, за да не се повлияят 
резултатите от изпитването.

 11.  След приключване на изпитването чрез 
пълно потапяне панелите се изваждат 
от течността за изпитване и се избърс
ват със суха чиста кърпа преди тяхната 
оценка.

 12.  Оценка на панелите за изпитване се 
прави в рамките на 24 часа след при
ключване на теста.

2. Резултати от изпитването
2.1 Преди изпитването се отчитат следните 

измерени данни на всяко покритие, съставлява
що покривната система, включително цинково
силикатния заводски грунд, когато се използва 
под системата за покритие:

1.  инфрачервена (IR) идентификация на 
компонентите на основата и втвърди
телите на покритието;

2.  специфично тегло на компонентите на 
основата и втвърдителите на боята23; и

3.  средна дебелина на сухия слой (DFT) 
(с помощта на шаблон)24.

2.2 След изпитването се отчитат следните 
измерени данни: мехурчета и ръжда25.

3. Критерии за одобрение
3.1 Резултатите от изпитването, базирани 

на раздел 2, трябва да отговарят на следните 
критерии, като в отчета се използват найнеза
доволителните данни от дублиращите панели 
за изпитване:

Резултат Критерии за 
одобрение на 
епоксидни  
системи

Критерии за 
одобрение на 
алтернативни 

системи

Мехурчета 
на панела

няма няма

Ръжда на 
панела

Ri 0 (0 %) Ri 0 (0 %)

3.2 При оценката на панелите за изпитване 
не се вземат предвид образуването на мехурчета 
или ръждясване на 5 mm от ръба на панела.

4. Отчет на изпитването
Отчетът на изпитването трябва да включва 

следната информация:
––––––––––––––––––

23 Вж. Стандарт ISO 28111/4:1997. Бои и лакове. 
Определяне на плътността.

24 Шест равномерно разпределени точки на 
измерване се използват на панели с размер  
150 mm х 100 mm.

25 Вж. следните стандарти:
1.  ISO 46281:2003. Бои и лакове. Оценяване 

на разрушаването на покрития. Означаване 
на количеството и размера на дефектите и 
интензитета на една и съща промяна във 
външния вид. Част 1: Общо въведение и 
система за означаване.

2.  ISO 46282:2003. Бои и лакове. Оценяване 
на разрушаването на покрития. Означаване 
на количеството и размера на дефектите и 
интензитета на една и съща промяна във 
външния вид. Част 2: Оценяване степента 
на изприщване; и

3.  ISO 4628:2003. Бои и лакове. Оценяване на 
разрушаването на покрития. Означаване 
на количеството и размера на найчестите 
видове дефекти. Част 3: Означаване на 
степента на ръждясване.
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1.  наименование на производителя и място 
на производство на покритието26;

2.  дати на изпитването;
3.  наименование на продукта/идентифика

ция на всеки слой и на цинковосиликат
ния заводски грунд, ако се прилага такъв;

4.  партидни номера на всеки компонент 
на всеки продукт;

5.  подробности за подготовката на повърх
ността на стоманените панели преди 
полагане на заводския грунд и третиране 
на грунда преди полагане на покритие 
върху него, когато е необходимо, и като 
минимум се включва следното:
5.1.  обработка на повърхността или тре

тиране на закаления грунд, както 
и всяка друга важна информация 
относно обработката, която влияе 
на изпълнението; и

5.2.  ниво на водоразтворими соли, 
измерено върху стоманата преди 
нанасянето на заводския грунд27; 

6.  подробности за покривната система, 
включително следното:
6.1. цинковосиликатен грунд, ако се 
прилага, неговото вторично повърхност
но предварително третиране и състоя
нието при което се прилага, период на 
закаляване;
6.2. брой слоеве, включително заводския 
грунд, и дебелината на всеки от тях;
6.3. средна дебелина на сухия слой (DFT) 
преди изпитването28; 
6.4. разредител, в случай че се използва29; 
6.5. влажност29; 
6.6. температура на въздуха29; и
6.7. температура на стоманата29; 

7.  резултати от изпитванията съгласно 
раздел 2; и

8.  резултати съгласно раздел 3.
––––––––––––––––––

26 Трябва да се отбележи, че изпитването е валид
но независимо от мястото на производство, което 
означава, че не се изисква отделно изпитване на 
даден продукт от различни производствени обекти.

27 Вж. следните стандарти:
1.  ISO 85026:2006. Подготовка на стоманени 

повърхности преди нанасяне на покритие 
от бои и подобни продукти. Изпитване за 
оценяване на чистотата на повърхността. 
Част 6: Екстрахиране на разтворими за
мърсявания за анализ. Метод на Bresle; и

2.  ISO 85029:1998. Подготовка на стоманени 
повърхности преди нанасяне на покритие 
от бои и подобни продукти. Изпитване за 
оценяване на чистотата на повърхността. 
Част 9: Място за кондуктометрично опре
деляне на водоразтворими соли.

28 Актуалните данни образци и изискване/
препоръка на производителя.

29 Метод за изпитване, заимстван от, но не съ
щия като Стандарт ISO 28121:2007. Бои и лакове. 
Определяне устойчивостта на покритията към 
въздействието на течности. Част 1: Потапяне в 
течности, различни от вода.

ДОПЪЛНЕНИЕ 3

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВА
НЕТО НА ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ

1. Методите за изпитване включват използва
нето на материали, които могат да бъдат опасни 
за здравето, както следва:

1.  Серен диоксид: Корозивен в мокро със
тояние, токсичен при вдишване, причи
нява изгаряния и е дразнещ за очите и 
дихателната система.

2.  Сероводород: Леснозапалим (точка на 
запалване 82 °С), може да се образува 
експлозивна смес с въздуха, корозивен 
в мокро състояние причинява изгаря
ния, да се държи далеч от източници на 
запалване, дразнещ и задушаващ, няма 
мирис, при дългосрочна работа – кон
центрация 5 ррm, при краткосрочна ра
бота – концентрация 10 ррm, повисоки 
концентрации могат да бъдат фатални. 
Повтарящо се излагане на ниски кон
центрации може да доведе до намалено 
усещане на газа.

3.  Бензен: Леснозапалим (точка на запалване 
11 °C), може да образува експлозивна 
смес с въздуха, токсичен, канцерогенен, 
висок риск за здравето.

4.  Толуен: Леснозапалим (точка на запалва
не 4 °C), може да образува експлозивна 
смес с въздуха, дразнещ, висок риск за 
здравето, репротоксин.

2. В зависимост от действащите разпоредби 
в страната, където се извършват изпитванията, 
може да е необходим специален апарат за из
питване и съответни предпазни мерки.

3. Въпреки че някои страни не разполагат 
с конкретни изисквания за предотвратяване 
извършването на някое от двете изпитвания, 
така или иначе се изисква следното:

1.  извършва се оценка на риска на работ
ните условия;

2.  по време на периода на изпитване систе
мата трябва да бъде затворена; и

3.  трябва да се контролира околната среда, 
особено в началото и в края на изпит
ванията, трябва да има подходящ уред 
за отработения въздух и да се използват 
лични предпазни средства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕРЕН ДНЕВНИК ЗА ОТЧЕТ И ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ 

ДНЕВНИК ЗА ОТЧЕТ
Лист №:

Кораб: Танк/Хамбар № :  База данни:

Част от структура:

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Метод: Площ (m2):
Абразив: Размер на зърнените частици:
Температура на повърхността: Температура на въздуха:
Относителна влажност (макс.): Точка на оросяване:
Постигнат стандарт:
Заобляне на ръбовете:

Бележки:

Работа №:  Дата:  Подпис:

ПОЛАГАНЕ НА ПОКРИТИЕТО:

Метод:

Слой 
№

Система Партида 
№

Дата Температура 
на въздуха

Температура 
на повърх

ността

RH % Точка на 
оросяване 

DFT*
средна

Особе
ности

* Измерена минимална и максимална DFT. Данните за DFT да бъдат прикрепени към отчета.

Бележки:

Работа №:  Дата:  Подпис:

ОТЧЕТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
Лист №:
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Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на море 
от 1974 г. с измененията и допълненията

(Приети с Резолюция MSC.308(88) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 3 декември 2010 г.  
В сила за Република България от 1 юли 2012 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията 

за Международната морска организация от
носно функциите на Комитета,

Припомняйки още член VIII (б) на Меж
дународната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., 
наричана подолу „Конвенцията“, относно 
процедурите за изменение на Приложението 
към Конвенцията с изключение на разпоред
бите на глава I от него,

След като разгледа на осемдесет и осма
та си сесия измененията към Конвенцията, 
предложени и оповестени в съответствие с 
член VIII (б) (i) от нея:

1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) 
от Конвенцията изменения към Конвенцията, 
текстът на които е даден в Приложението към 
настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член VIII (б) 
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията 
се считат за приети на 1 януари 2012 г., освен 
ако преди тази дата повече от една трета от 
Договарящите се правителства по Конвен
цията или Договарящите се правителства, 
чийто обединен търговски флот съставлява 
не помалко от 50 % от брутния тонаж на 
световния търговски флот, не са изразили 
своите възражения срещу поправките;

3. Приканва Договарящите се правителства 
да имат предвид, че в съответствие с член 
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията 
влизат в сила на 1 юли 2012 г. с тяхното при
емане в съответствие с параграф 2 погоре;

4. Изисква Генералният секретар в съот
ветствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията 
да изпрати заверени копия на настоящата ре
золюция и текста на измененията, съдържащ 
се в Приложението, на всички Договарящи 
се правителства по Конвенцията;

5. Изисква още Генералният секретар да 
предаде копия на тази резолюция и нейното 
Приложение на Членовете на Организацията, 
които не са Договарящи се правителства по 
Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА ІІ-1 
К О Н С Т Р У К Ц И Я  –  У С Т Р О Й С Т В О , 
Д Е Л Е Н Е  Н А  О Т С Е Ц И  И  УС Т О Й Ч И 
В О С Т ,  М А Ш И Н И  И  М Е Х А Н И З М И  И 

Е Л Е К Т Р И Ч Е С К И  У Р Е Д Б И
ЧАСТ D

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ
Правило 41 – Основен източник на електрое

нергия и системи за осветление
1. В параграф 6 думите „построени на или 

след 1 юли 2010 г.“ се прибавят след думите „на 
пътнически кораби“.

ГЛАВА ІІ-2
К О Н С Т Р У К Ц И Я  –  П Р О Т И В О П О 
Ж А Р Н А  З А Щ И Т А ,  О Т К Р И В А Н Е  И 

ГАС Е Н Е  Н А  П ОЖ А Р И
ЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1 – Приложно поле

2. В параграф 1.1 датата „1 юли 2002 г.“ се 
заменя с датата „1 юли 2012 г.“.

3. В параграф 1.2.2 датата „1 юли 2002 г.“ се 
заменя с датата „1 юли 2012 г.“.

4. Съществуващият параграф 2.1 се заменя 
със следния:

„2.1 Освен ако изрично не е предвидено 
друго, Администрацията трябва да гаран
тира, че корабите, построени преди 1 юли 
2012 г., отговарят на приложимите изисква
ния съгласно глава ІІ2 на Международната 
конвенция за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г., изменена и допъл
нена с резолюции MSC.1(XLV), MSC.6(48), 
MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), 
MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67), 
MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.194(80), 
MSC.201(81), MSC.216(82), MSC.256(84), 
MSC.269(85) и MSC.291(87).“

5. В параграф 3.1 датата „1 юли 2002 г.“ се 
заменя с датата „1 юли 2012 г.“.

6. В параграф 3.2 датата „1 юли 2002 г.“ се 
заменя с датата „1 юли 2012 г.“.

Правило 3 – Определения
7. Съществуващият параграф 23 се заменя 

със следния:
„23. Кодекс относно методи за извършване 
на тестове за огнеупорност означава Меж
дународният кодекс относно прилагане 
на методите за извършване на тестове за 
огнеупорност, 2010 (2010 FTP Code), приет 
от Комитета по морска безопасност на 
Организацията с Резолюция MSC.307(88), 
изменен и допълнен от Организацията, при 
условие че измененията в него са приети, 
влезли в сила и са станали действащи в 
съответствие с разпоредбите на член VІІІ 
на настоящата Конвенция, отнасящ се до 
реда за внасяне на изменения в Анекса в 
частта му извън глава І.“

ЧАСТ С
ПОТИСКАНЕ НА ПОЖАРИ

Правило 7 – Откриване на пожар и противо
пожарна алармена сигнализация

8. В параграф 4.1, в края на точка 1 думата 
„и“ се заличава; в края на точка 2.2 точката „.“ 
се заменя с думата „;и“; след съществуващата 
точка 2.2 се добавя следната нова точка 3:

„3. затворени пространства, съдържащи 
пещи.“

ГЛАВА V
Б Е З О П АС Н О С Т  Н А  К О РА Б О П Л А 

В А Н Е Т О
Правило 18 – Одобряване и прегледи на нави
гационни системи и оборудване и устройство за 
регистрация на данни за рейса и експлоатационни 

изисквания към тях
9. Следният нов параграф 9 се добавя след 

съществуващия параграф 8:
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„9. Системата за автоматична идентифика
ция (AIS) трябва ежегодно да се подлага 
на експлоатационни изпитания. Изпита
нията трябва да се провеждат от одобрен 
инспектор или организация, занимаваща 
се с изпитания и техническо обслужване. 
Изпитанията трябва да установят правил
ното програмиране на корабната статична 
информация, правилния обмен на данни със 
свързаните сензори, както и да проверят 
радиообмена чрез измерване на радиочес
тоти и тест в ефир с помощта например на 
система за управление на трафика (VTS). 
На кораба трябва да се съхранява копие 
от свидетелството за съответствие.“

Правило 23 – Съоръжения за прехвърляне на 
пилоти

10. Съществуващият текст на правило 23 се 
заменя със следния:

„1. Приложно поле
1.1. Кораби, извършващи рейсове, в хода 
на които има вероятност да се използват 
пилоти, трябва да бъдат снабдени със 
съоръжения за прехвърляне на пилоти.
1.2. Оборудването и съоръженията за 
прехвърляне на пилоти, инсталирани* на 
или след 1 юли 2012 г., трябва да отговарят 
на изискванията на настоящото правило, 
като се обърне надлежно внимание на 
стандартите, приети от Организацията**.

______________________
*Вж. Унифицираното тълкуване на Правило 

V/23(MSC.1/Circ.1375) на SOLAS.
**Вж. Резолюцията относно съоръжения за 

прехвърляне на пилоти, приета от Организацията.
1.3. Освен ако не е посочено друго, оборуд
ването и съоръженията за прехвърляне на 
пилоти, които са инсталирани на кораби 
преди 1 юли 2012 г., трябва да отговарят 
поне на изисквания та на правила 17* или 
23 от Международната конвенция за без
опасност на човешкия живот на море от 
1974 г., действаща до тази дата, като се 
обърне надлежно внимание на стандартите, 
приети от Организацията преди тази дата.
1.4. Оборудването и съоръженията, инста
лирани на или след 1 юли 2012 г., които 
представляват подменено оборудване и 
съоръжения, инсталирани на корабите 
преди 1 юли 2012 г., трябва, доколкото 
това е целесъобразно и практически въз
можно, да отговарят на изискванията на 
настоящото правило.
1.5. По отношение на кораби, построени 
преди 1 януари 1994 г., параграф 5 се при
лага не покъсно от първия преглед** на 
или след 1 юли 2012 г. 
1.6. Параграф 6 се прилага за всички кораби.
2. Общи положения
2.1. Всички съоръжения, които се използват 
за прехвърляне на пилоти, трябва ефектив
но да изпълняват своето предназначение 
да осигуряват безопасно качване на пи
лоти на борда и слизането им от кораба. 
Приспособленията трябва да са чисти, 
надлежно поддържани и съхранявани и 
редовно да се проверяват за гарантиране 
на тяхната безопасна употреба. Те трябва 
да се използват само за качване на борда 
и слизане от кораба на хора.

2.2. Поставянето на съоръженията за пре
хвърляне на пилоти и качването на пилот 
на борда трябва да става под наблюдението 
на отговорно лице от командния състав на 
кораба, имащ средство за връзка с навига
ционния мостик, което освен това трябва 
да осигури съпровож дане на пилота по 
безопасен маршрут до и от навигацион
ния мостик. Членовете от екипажа, които 
участват в поставяне и работа с механично 
оборудване, трябва да бъдат инструктирани 
по отношение на безопасните процедури, 
които трябва да се следват, а оборудването 
трябва да се тества преди използване.
2.3. Производителят на пилотския трап 
трябва да удостовери, че той отговаря 
на изискванията на това правило или на 
международен стандарт, приет от Орга
низацията***. Пилотските трапове трябва 
да бъдат инспектирани в съответствие с 
правила I/6, 7 и 8.
2.4. Всички пилотски трапове, използвани 
за прехвърляне на пилоти, трябва да бъ
дат ясно обозначени с етикети или друга 
трайна маркировка, така че да е възможна 
идентификация на всяко съоръжение при 
извършване на преглед, проверка и съх
ранение на документацията. На борда на 
кораба трябва да се съхранява документа
ция, в която се посочва датата на пускане 
в експлоатация на даден пилотски трап и 
извършените ремонти.
2.5. Понятието „параден трап“ в това 
правило означава трап, който е част от 
съоръженията, които се използват за пре
хвърляне на пилоти.
3. Съоръжения за прехвърляне
3.1. Трябва да бъдат предвидени съоръжения 
за безопасно качване на пилота на борда и 
слизане от кораба от двата борда на кораба.

______________________
*Вж. Резолюция MSC.99(73), която преноме
рира предишното правило 17 като правило 
23, влязла в сила на 1 юли 2002 г.
** Вж. Унифицираното тълкуване на термина 
„първия преглед“, упоменат в разпоредбите 
на SOLAS (MSC.1/Circ.1290).
***Вж. Препоръките на Международната 
организация за стандартизация, в частност 
публикация ISO 799:2004. Кораби и морски 
технологии – Пилотски трапове.
3.2. На всички кораби, където разстоянието 
от нивото на водата до мястото за качване 
на или слизане от кораба е поголямо от  
9 m и където е предвидено качването и 
слизането на пилотите да става по парад
ния трап* или с помощта на друго еднакво 
безопасно и удобно средство в съчетание с 
пилотски трап, такова оборудване трябва 
да е разположено от двата борда на ко
раба, освен ако оборудването може да се 
прехвърля за ползване и на двата борда.
3.3. Безопасно и удобно качване на и сли
зане от кораба се осигурява посредством:

______________________
*Вж. Правило II1/39 относно съоръженията за 

качване на и слизане от кораба, приети с Резолюция 
MSC.256(84), заедно със съответните Ръководства 
(MSC.1/Circ.1331).
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1.  пилотски трап, изискващ качване по 
него на височина от повърхността 
на водата не помалка от 1,5 m и 
не поголяма от 9 m, разположен и 
закрепен, така че:
1.  да се намира далеч от всякакви 

отливни отвори на кораба;
2.  да се намира в рамките на успо

редната част от корпуса на кораба 
и доколкото е възможно, в сред
ната част на кораба, в рамките 
на половината от дължината му;

3.  всяко негово стъпало да е прилеп
нало плътно към борда на кораба; 
когато конструктивни елементи, 
като гумени кранци например 
възпрепятстват прилагането на 
тази разпоредба, трябва да се 
вземат специални мерки, удовлет
воряващи Администрацията, за 
осигуряване на безопасно качване 
на хора на борда и слизането им 
от кораба;

4.  дължината на пилотския трап е 
достатъчна за достигане до нивото 
на водата от мястото за качване 
на или слизане от кораба, като 
се отчитат всякакви условия на 
натоварване и диферент на кора
ба, както и при крен 15 ° на про
тивоположния борд; римовете, 
шегелите и крепежните въжета 
трябва да бъдат наймалко толко
ва здрави, колкото страничните 
въжета на трапа; или

2.  параден трап в съчетание с пилот
ския трап (комбинирано съоръже
ние) или друго еднакво безопасно 
и удобно средство, когато разсто
янието от повърхността на водата 
до мястото за качване на кораба е 
поголямо от 9 m; парадният трап 
трябва да бъде поставен по посока 
към кърмата; при използването му 
долният край на парадния трап 
трябва да е прилепнал плътно към 
борда на кораба в рамките на ус
поредната част на корпуса, както 
и доколкото това е възможно, в 
средната част на кораба в рамките 
на половината от неговата дължина 
и далеч от всякакви отливни отвори:
1.  когато се използва комбинирано 

съоръжение за качване на и сли
зане от кораба, пилотският трап 
и спасителните въжета трябва да 
се закрепят на борда на кораба 
на място наймалко 1,5 m над 
долната платформа на парадния 
трап; в случай на използване 
на комбинирано съоръжение, 
включващо параден трап с долна 
платформа с отвор за премина
ване (т.е. платформа за качване 
на борда), пилотският трап и спа
сителните въжета се закрепват, 
като преминават през отвора за 
преминаване и продължават над 
платформата до височината на 
леерното заграждение. 

4. Достъп до палубата на кораба
Трябва да бъдат предвидени средства, осигу

ряващи безопасно, удобно и свободно премина
ване за всеки човек, качващ се или слизащ от 
кораба, между горната част на пилотския трап 
или на парадния трап или друго устройство и 
палубата на кораба. Когато това преминаване 
се осъществява посредством:

1.  проход в леерното заграждение или 
фалшборда, трябва да бъдат предвидени 
подходящи дръжки;

2.  при трап, поставен във фалшборда, 
трябва да бъдат поставени две стойки 
с дръжки, здраво закрепени за корпуса 
на кораба, при или близо до основите 
им и в повисоко разположени точки; 
трапът, поставен във фалшборда, трябва 
да бъде надеждно закрепен за кораба за 
предотвратяване на преобръщане.

5. Врати в борда на кораба
Вратите в борда на кораба, които се използ

ват за прехвърляне на пилоти, не трябва да се 
отварят навън.

6. Механични пилотски лифтове
Не трябва да се използват механични пилот

ски лифтове.
7. Допълнително оборудване
7.1. Следното допълнително оборудване трябва 

да бъде под ръка, готово за незабавно използване, 
при прехвърляне на хора:

1.  две спасителни въжета с диаметър не 
помалък от 28 mm и не поголям от  
32 mm, надлежно закрепени за кора
ба, ако такива се изискват от пилота; 
спасителните въжета трябва да бъдат 
закрепени в края си към планката, 
монтирана на палубата, и трябва да 
са готови за използване при слизането 
на пилота от борда или по искане на 
пилота, който ще се качва на борда 
(спасителните въжета трябва да стигат 
на височина до стойките или фалшбор
да на мястото на качване на палубата, 
преди края им в планката, монтирана 
на палубата);

2.  спасителен кръг, снабден със самоза
палваща се светлина;

3. хвъргало.
7.2. Когато се изисква от параграф 4 погоре, 

трябва да бъдат предвидени стойки и трапове, 
поставени във фалшборда.

8. Осветление
Трябва да бъде предвидено достатъчно добро 

осветяване на съоръженията за прехвърляне на 
пилоти зад борда и мястото на палубата, където 
се качват и откъдето слизат хора.“

ПРИТУРКА

СВИДЕТЕЛСТВА
Свидетелство за сигурност на пътнически кораб 
11. Следните нови параграфи 2.10 и 2.11 се 

добавят след съществуващия параграф 2.9:
„2.10.  корабът е/не е* бил обект на алтер

нативно устройство и оборудване в 
съответствие с правило(а) II1/55/
II2/17/III/38* от Конвенцията;
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2.11.  към настоящото свидетелство се/не 
се* прилага документ за одобрение на 
алтернативно устройство и оборудва
не за машините и електрическите ин
сталации/противопожарната защита/
спасителните средства и съоръжения*.

______________________
*Ненужното се зачертава.“
Свидетелство за сигурност на оборудването 

на товарен кораб 
12. Следните нови параграфи 4 и 5 се добавят 

след съществуващия параграф 3:
„4.  корабът е/не е* бил обект на алтерна

тивно устройство и оборудване в съ
ответствие с правило(а) II1/55/II2/17* 
от Конвенцията;

5.  към настоящото свидетелство се/не 
се* прилага документ за одобрение на 
алтернативно устройство и оборудване 
за машините и електрическите инста
лации/противопожарната защита*.

______________________
*Ненужното се зачертава.“
Свидетелство за сигурност на оборудването 

на товарен кораб 
13. Следните нови параграфи 2.7 и 2.8 се до

бавят след съществуващия параграф 2.6
„2.7.  корабът е/не е* бил обект на алтер

нативно устройство и оборудване в 
съответствие с правило(а) II2/17/
III/38* от Конвенцията;

2.8.  към настоящото свидетелство се/не 
се* прилага документ за одобрение на 
алтернативно устройство и оборудване 
за противопожарна защита/спасител
ните средства и съоръжения*.

______________________
*Ненужното се зачертава.“
Свидетелство за сигурност на пътнически 

кораб, задвижван с ядрено гориво 
14. Съществуващите параграфи 2.11 и 2.12 се 

заменят със следните:
„2.11.  корабът е/не е* бил обект на алтер

нативно устройство и оборудване в 
съответствие с правило(а) II1/55/ 
II2/17/III/38* от Конвенцията; 

2.12.  към настоящото свидетелство се/
не се* прилага документ за одобре
ние на алтернативно устройство и 
оборудване за машините и електри
ческите инсталации/противопожар
ната защита/спасителните средства 
и съоръжения*.

______________________
*Ненужното се зачертава.“
Свидетелство за сигурност на товарен кораб, 

задвижван с ядрено гориво 
15. Съществуващите параграфи 2.10 и 2.11 се 

заменят със следните:
„2.10.  корабът е/не е* бил обект на алтер

нативно устройство и оборудване в 
съответствие с правило(а) II1/55/ 
II2/17/III/38* от Конвенцията;

2.11.  към настоящото свидетелство се/не 
се* прилага документ за одобрение на 
алтернативно устройство и оборудва
не за машините и електрическите ин
сталации/противопожарната защита/
спасителните средства и съоръжения*.

______________________
*Ненужното се зачертава.“

1883

Изменения към Международната конвенция 
за безопасност на човешкия живот на море 
от 1974 г. с измененията и допълненията

(Приети с Резолюция MSC.338(91) на Комитета 
по морска безопасност на Международната 
морска организация на 30 ноември 2012 г.  
В сила за Република България от 1 юли 2014 г.)

Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията 

за Международната морска организация от
носно функциите на Комитета,

Припомняйки още член VIII (б) на Меж
дународната конвенция за безопасност на 
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., 
наричана подолу „Конвенцията“, относно 
процедурите за изменение на Приложението 
към Конвенцията с изключение на разпоред
бите на глава I от него,

След като разгледа на седемдесет и седма
та си сесия измененията към Конвенцията, 
предложени и оповестени в съответствие с 
член VIII (б) (i) от нея:

1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) 
от Конвенцията изменения към Конвенцията, 
текстът на които е даден в Приложението към 
настоящата резолюция;

2. Определя в съответствие с член VIII (б) 
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията 
се считат за приети на 1 януари 2014 г., освен 
ако преди тази дата повече от една трета от 
Договарящите се правителства по Конвен
цията или Договарящите се правителства, 
чийто обединен търговски флот съставлява 
не помалко от 50 % от брутния тонаж на 
световния търговски флот, не са изразили 
своите възражения срещу поправките;

3. Приканва Договарящите се правителства 
да имат предвид, че в съответствие с член 
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията 
влизат в сила на 1 юли 2014 г. с тяхното при
емане в съответствие с параграф 2 погоре;

4. Изисква Генералният секретар в съот
ветствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията 
да изпрати заверени копия на настоящата ре
золюция и текста на измененията, съдържащ 
се в Приложението, на всички Договарящи 
се правителства по Конвенцията;

5. Изисква още Генералният секретар да 
предаде копия на тази резолюция и нейното 
Приложение на Членовете на Организацията, 
които не са Договарящи се правителства по 
Конвенцията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЛАВА II-1
У С Т Р О Й С Т В О  –  К О Н С Т Р У К Ц И Я , 
Д Е Л Е Н Е  Н А  О Т С Е Ц И  И  УС Т О Й Ч И 
В О С Т ,  М Е Х А Н И З М И  И  Е Л Е К Т Р И 

Ч Е С К И  У Р Е Д Б И

ЧАСТ А1

КОНСТРУКЦИЯ НА КОРАБИТЕ

1 Следното ново правило 312 се добавя след 
съществуващото правило 311:
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„Правило 312 – Защита от шум
1 Настоящото правило се прилага за кораби 

от 1600 бруто тона и погоре:
1.  за които договорът за строителство е 

сключен на или след 1 юли 2014 г., или
2.  при липса на договор за строеж, килове 

на които са заложени или които са на 
подобен етап на строителство на или след 
1 януари 2015 г., или

3.  доставката на които е на или след 1 юли 
2018 г., освен ако Администрацията 
не счита, че спазването на определено 
правило е неразумно или непрактично.

2 На кораби, доставени преди 1 юли 2018 г., и:
1.  договорени за строителство преди 1 юли 

2014 г. и киловете на които са заложени 
или които са в подобен етап на строи
телство на или след 1 януари 2009 г., но 
преди 1 януари 2015 г., или 

2.  при липса на договор за строеж, кило
вете на които са заложени или които 
са на подобен етап на строителство 
на или след 1 януари 2009 г., но преди 
1 януари 2015 г., 

мерки* трябва да бъдат взети, за да се намали 
шумът от двигателите в машинните отделения до 
приемливи нива, определени от Администрация
та. Ако този шум не може да бъде достатъчно 
намален, източникът на прекомерен шум трябва 
да бъде подходящо изолиран или отделен или да 
се предоставя убежище от шума, ако е необхо
димо мястото да бъде обслужвано. Предоставят 
се протектори за уши за персонала, който влиза 
в тези пространства, ако е необходимо.

3 Корабите трябва да са конструирани за 
намаляване на шума на борда и да защитават 
персонала от шума в съответствие с Кодекса за 
нивата на шума на борда на кораби, приети от 
Комитета по морска безопасност от Резолюция 
MSC.337(91) с измененията и допълненията от 
Организацията, при условие че тези изменения 
и допълнения са приети, влезли в сила и при
ложени в съответствие с разпоредбите на Член 
VIII от настоящата Конвенция относно проце
дурите за изменения и допълнения, приложими 
към приложението, с изключение на глава I. За 
целите на настоящото правило, въпреки че Ко
дексът на нивата на шума на борда на корабите 
се разглежда като задължителен инструмент, 
препоръчителни части, както са определени в 
глава I от Кодекса, се третират като незадължи
телни, при условие че измененията към такива 
препоръчителни части са приети от Комитета 
по морска безопасност в съответствие с неговия 
Правилник за Процедура.

4 Независимо от изискванията на параграф 1 
настоящото правило не се прилага за видове 
кораби, изброени в параграф 1.3.4 от Кодекса за 
нивата на шума на борда на корабите.
____________________

* Вж. Кодекс за нивата на шума на борда на 
кораби, приет от Организацията с Резолюция 
А.468(XII).“

ЧАСТ В

МАШИННИ ИНСТАЛАЦИИ

2 Съществуващото правило 36 се заличава и 
се оставя празно.

ГЛАВА II-2

У С Т Р О Й С Т В О  –  З А Щ И Т А  О Т  П О 
Ж А Р,  О Т К РИ В А Н Е  И  ПО Т У Ш А В А Н Е 

Н А  П ОЖ А РА

ЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правило 1 – Приложение

3 Следната бележка под линия се добавя към 
заглавието на Правило 1:

„*  Датата на прилагане от 1 юли 2012 г. 
е въведена с Резолюция MSC.308(88). 
Въпреки това тази резолюция е изме
нена единствено съгласно Глава II2, 
правила II2/3.23 (дефиниция на „Код за 
изпитване на процедури при пожар“) и 
II2/7.4.1 (нова алинея 3), а всички други 
нормативни актове с първоначална дата 
на прилагане на 1 юли 2002 г. не бяха 
изменени.“

4 В съществуващия параграф 2.4 се добавят 
следните нови алинеи след съществуващата 
алинея 6:

„7  товарните кораби с бруто тонаж 500 и 
повече и пътнически кораби, построени 
на или след 1 февруари 1992, но преди 
1 юли 2002 г., не е необходимо да се 
съоб разят с Правило 19.3.3, при условие 
че те отговарят на Правило 54.2.3, прието 
с Резолюция MSC.13(57); и

8.  товарните кораби с бруто тонаж 500 и 
повече и пътнически кораби, построени 
на или след 1 септември 1984 г., но преди 
1 юли 2002 г., не е необходимо да спазват 
правилата 19.3.1, 19.3.5, 19.3.6, 19.3.9, при 
условие че те спазват правилата 54.2.1, 
54.2.5, 54.2.6, 54.2.9, приети от Резолюция 
MSC.1 (XLV).“

5 Добавя се следният нов параграф 2.5:
„2.5  кораби, построени преди 1 юли 2012 г., 

също се съобразяват с Правило 10.1.2, 
както е приетo с Резолюция MSC.338 
(91).“

ЧАСТ В

ПОТИСКАНЕ НА ПОЖАР

Правило 9 – Задържане разпространението на 
пожар

6 В таблица 9.3, колона 11 (Специална кате
гория и роро пространства), ред 2 (коридори) 
символът „А15“ се заменя със символа „A30g“.

7 В таблица 9.3, колона 11 (Специална кате
гория и роро пространства), ред 4 (стълбища) 
символът „А15“ се заменя със символа „A30g“.

8 В таблица 9.3, колона и ред 11 (Специална 
категория и роро пространства) символът „А0“ 
се заменя със символа „A30g“.
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9 В таблица 9.4, колона 11 (Специална кате
гория и роро пространства), ред 1 (Контролни 
станции) символът „А30“ се заменя със символа 
„A60g“.

10 В таблица 9.4, колона 11 (Специална кате
гория и роро пространства), ред 2 (коридори) 
символът „А0“ се заменя със символа „A30g“.

11 В таблица 9.4, колона 11 (Специална кате
гория и роро пространства), ред 4 (стълбища) 
символът „А0“ се заменя със символа „A30g“.

12 В таблица 9.4, колона и ред 11 (Специална 
категория и роро пространства) символът „А0“ 
се заменя със символа „A30g“.

13 В таблица 9.4, колона 2 (коридори), ред 11 
(Специална категория и роро пространства), 
символът „А15“ се заменя със символа „A30g“.

14 В таблица 9.4, колона 4 (Стълбища), ред 11 
(Специална категория и роро пространства) 
символът „А15“ се заменя със символа „A30g“.

15 В таблица 9.4, колона 6 (Машинни отделения 
от категория А), ред 11 (Специална категория и 
роро пространства) символът „А30“ се заменя 
със символа „A60g“.

16 В таблица 9.4 се добавя нова бележка, 
както следва:

„g  Корабите, построени преди 1 юли 2014 г., 
се съобразяват като минимум с предишни 
изисквания, приложими към момента на 
изграждане на кораба, както е посочено 
в Правило 1.2.“ 

17 В таблица 9.5, колона и ред 11 (Роро и 
пространства за превозни средства) символът 
„*h“ се заменя със символа „А30 j“.

18 В таблица 9.6, колона 11 (Роро и прос
транства за превозни средства), ред 10 (открити 
палуби) символът „*“ се заменя със символа 
„А0 j“.

19 В таблица 9.6, колона и ред 11 (Роро и 
пространства за превозни средства) символът 
„*h“ се заменя със символа „А30 j“.

20 В таблица 9.6, колона 10 (Открити палуби), 
ред 11 (Роро и пространства за превозни сред
ства) символът „*“ се заменя със символа „А0 j“.

21 В таблица 9.6 съществуващият текст на 
бележка „h“ се заменя с думата „изтрит“.

22 В таблица 9.6 се добавя нова бележка, 
както следва:

„j  Корабите, построени преди 1 юли 2014 г., 
се съобразяват като минимум с предишни 
изисквания, приложими към момента на 
изграждане на кораба, както е посочено в 
Правило 1.2.“

23 Параграфи 6.2 и 6.3 се заличават, а след
ващите параграфи са съответно преномерирани.

Правило 10 – Противопожарна охрана

24 В точка 5.6.3 съществуващата алинея 1 се 
заменя със следния текст:

„1  пожароопасните участъци на двигателя с 
вътрешно горене или за кораби, постро
ени преди 1 юли 2014 г. пожароопасните 
участъци на двигателя с вътрешно горене, 
използвани за основното задвижване на 
кораба и генериране на мощност;“

25 Съществуващият параграф 10.1 се заменя 
със следния текст:

„10.1  Видове пожарникарски екипировки
1.  Пожарникарските екипировки тряб

ва да съответстват на Кодекса за 
системите за пожарна безопасност; и

2.  Индивидуален дихателен апарат със 
сгъстен въздух от пожарникарския 
екип трябва да е в съответствие 
с параграф 2.1.2.2 от глава 3 на 
Кодекса за системите за пожарна 
безопасност до 1 юли 2019 г.“

26 След съществуващия параграф 10.3 се 
добавя следният нов параграф:

„10.4  Комуникация на пожарникарите
Корабите, построени на или след 1 юли 

2014 г., трябва да имат на борда си наймалко 
два двуканални портативни радиотелефонни 
апарата за всяка противопожарна команда за 
комуникация на пожарникарите. Тези двуканал
ни портативни радиотелефонни апарати трябва 
да бъдат взривозащитени или конструктивно 
безопасни. Корабите, построени преди 1 юли 
2014 г., трябва да отговарят на изискванията на 
този параграф не покъсно от първия преглед 
след 1 юли 2018 г.“

ЧАСТ Д

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

Правило 15 – Инструкции, обучение на борда 
и учения

27 След съществуващия параграф 2.2.5 се 
добавя следният нов параграф:

„2.2.6  Трябва да се осигурят бордови сред
ства за презареждане на цилиндрите 
на дихателния апарат, използвани по 
време на ученията, или трябва да има 
подходящ брой резервни бутилки, за 
да заменят използваните.“

ЧАСТ Е

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Правило 20 – Защита на превозно средство, спе
циална категория и роро пространства

28 Съществуващият параграф 6.1, включително 
параграфи 6.1.1 и 6.1.2, се заменя със следното:

„6.1  Стационарни пожарогасителни системи 
 (Изискванията на параграфи 6.1.1 и 6.1.2 
се прилагат за корабите, построени на 
или след 1 юли 2014 г. Кораби, построени 
преди 1 юли 2014 г., трябва да се съобразят 
с предходните изисквания на параграфи 
6.1.1 и 6.1.2.) 
6.1.1  Помещения за превозни средства и 

роро помещения, които не са специ
ална категория помещения и могат 
да бъдат запечатани от място извън 
товарните пространства, трябва да 
бъдат оборудвани с една от следните 
пожарогасителни системи:
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1.  стационарна газова пожарогасителна 
система в съответствие с разпоред
бите на Кодекса за системите за 
противопожарна безопасност;

2.  стационарна система с пяна за гасене 
на пожари с висок коефициент на 
разширение, отговарящи на разпо
редбите на Кодекса за системите за 
противопожарна безопасност; или

3.  стационарна пожарогасителна сис
тема на водна основа за роро 
помещения и специална категория 
помещения, отговарящи на разпо
редбите на Кодекса за системите 
за противопожарна безопасност и 
параграфи 6.1.2.1 до 6.1.2.4.

6.1.2  Помещения за превозни средства и 
роро помещения, които не могат да 
се пломбират, и специална категория 
помещения се оборудват с фиксирана 
противопожарна система на водна ос
нова за роро помещения и специална 
категория помещения, отговарящи на 
разпоредбите на Кодекса за системите 
за противопожарна безопасност, които 
трябва да защитават всички части на 
всяка палуба или платформа с превоз
ни средства на такива пространства. 
Такава противопожарна система на 
водна основа трябва да има:
1.  манометър върху клапана на ко

лектора;
2.  ясно обозначение върху всеки клапан 

на колектора, указващо обслужва
ните пространства;

3.  инструкции за поддръжка и работа, 
намиращи се при клапана; и

4.  достатъчен брой изпускателни кла
пани, за да се осигури пълен дренаж 
на системата.“

ГЛАВА III

СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА

ЧАСТ Б

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОРАБИ И СПАСИТЕЛ
НИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

29 След съществуващото правило 17 се добавя 
следното ново правило 171:

„Правило 171

Прибиране на лица от водата на борда

1 Всички кораби трябва да имат специфичните 
за кораба планове и процедури за прибиране на 
лица от водата, като се вземат предвид насоките, 
разработени от Организацията.* В плановете и 
процедурите се определят оборудването, предназ
начено да се използва за целите на прибирането, 
и се вземат мерки, за да се намали рискът за 
личния състав, участващ в операции по приби
ране на борда. Кораби, построени преди 1 юли 
2014 г., трябва да се съобразят с това изискване 
до първия периодичен преглед на кораба или 

до преглед за подновяване оборудването за без
опасност, извършен след 1 юли 2014 г., което се 
случи първо.

2 Роро пътнически кораби, които са в съот
ветствие с Правило 26.4, се счита, че се съоб
разяват с настоящата наредба.
____________________

* Вж. Насоки за разработване на планове и 
процедури за възстановяване на хора от водата 
(MSC.1/Circ.1412).“

ПРИТУРКА

СЕРТИФИКАТИ

30 Всички бланки на удостоверения и до
кументи на оборудването, които се съдържат в 
притурката към приложението, се заменят със 
следния текст:

„БЛАНКИ НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАС
НОСТ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТ
НИЧЕСКИ КОРАБ 

Този сертификат се придружава от опис на 
Оборудване за безопасност на пътнически кораб 
(Формуляр P)

(Официален печат) (Държава) 

за/пократко международно плаване1

Издаден съгласно разпоредбите на Междуна
родната конвенция за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г. с допълненията и изме
ненията под ръководството на правителството на
___________________________________________________

(име на държавата)
от __________________________________________________

(упълномощено лице или организация)

Данни за кораб 2

Име на кораба ...............................................................
Отличителен номер или букви ..................................
Пристанище на регистрация ..................................
Брутен тонаж ................................................................
Морски райони, в които корабът е предназначен да 
работи (Правило IV/2) ...............................................
IMO номер 3 .................................................................
Дата на строеж:
 Дата на договор за строеж ...........................
 Дата, на която е бил заложен килът на 

кораба или е бил на подобен етап на 
строителство ...................................................

 Дата на доставка ............................................
 Дата, на която работата за преобразуване 

или промяна, или модификация с основен 
характер е започнала (където е приложимо) 
............................................................................

Всички приложими дати трябва да бъдат по
пълнени.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:

1 Това, че корабът е бил прегледан в съот
ветствие с изискванията на правило I/7 от 
Конвенцията.

2 Това, че прегледът показва, че: 
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2.1 корабът е в съответствие с изискванията на 
Конвенцията по отношение на:
1.  структурата, основните и спомагателните 

машини, котли и други съдове под налягане;
2.  водонепроницаеми отсеци и детайли;
3.  следните товарните линии на отсеците:

Товарни водоли
нии на отсеците, 

определени и мар
кирани върху бор
довете, в средната 

част на кораба 
(Правило II1/18) 4

Над
воден
борд

Надводен борд да 
се прилага, когато 
помещенията, в 

които се превозват 
пътници, включват 
следните алтерна

тивни пространства

Р1
Р2
Р3

……...
……...
……...

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

____________________
1 Ненужното се зачертава.
2 Алтернативно, данните за кораба могат да 

бъдат записани хоризонтално в полета.
3 В съответствие с IMO схемата за идентифика

ционен номер на кораба, приета от Организацията 
чрез Резолюция A.600(15).

4 За корабите, построени преди 1 януари 2009 г., 
трябва да се използва съответното подразделение 
„В.1, В.2 и В.3“.
2.2 корабът съответства с изискванията на 

Конвенцията по отношение на структурната 
противопожарна защита, системи и устрой
ства за пожарна безопасност и планове за 
контрол на пожара;

2.3 спасителните средства и оборудването на 
спасителните лодки, спасителните плотове 
и дежурните лодки са били осигурени в съ
ответствие с изискванията на Конвенцията;

2.4 корабът е бил снабден с линомет и радио
уредби, използвани на спасителните средства 
в съответствие с изискванията на Конвен
цията;

2.5  корабът е в съответствие с изискванията на 
Конвенцията по отношение на радиоуредби;

2.6 функционирането на радиоуредби, използ
вани в спасителни средства, е съобразено с 
изискванията на Конвенцията.

2.7 корабът съответства с изискванията на Кон
венцията по отношение на бордовото нави
гационно оборудване, средства за качване 
на пилотите и навигационни публикации;

2.8 корабът е снабден със светлини, фигури, 
средства за издаване на звукови сигнали и 
сигнали за бедствие в съответствие с изис
кванията на Конвенцията и Международните 
правила за предпазване от сблъскване на 
море в сила;

2.9 във всички други отношения корабът спазва 
съответните изисквания на Конвенцията;

2.10  корабът е бил/не е бил подложен на алтер
нативен дизайн и устройства в изпълнение 
на Правило(а) II1/55/II2/17/III/381 от Кон
венцията;

2.11  документ за одобрение на алтернативен ди
зайн и устройства за машини и електрически 
уредби/противопожарна защита/спасителни 
средства и устройства1 е/не е приложен към 
настоящия сертификат.

3 Че сертификат за освобождаване е/не е 
издаден 1

Този сертификат е валиден до .................................
Дата на приключване на прегледа, на който се 
основава настоящият сертификат: .........................
................................................................... (дд/мм/гггг)
Издаден в .......................................................................

(място на издаване на сертификата)
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на упълномощеното
 длъжностно лице, 
 издало сертификата)

(печат на издаващия орган, както е уместно) 
____________________
1 Ненужното се зачертава.

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

(ФОРМУЛЯР P)
ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПАЗВАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ 
НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И 

ДОПЪЛНЕНИЯТА
1 Данни за кораба
Име на кораб .................................................................
Отличителен номер или букви ................................
Брой на пътниците, за които е сертифициран ....
.........................................................................................
Минимален брой на лицата с изискванията за 
квалификация за експлоатация на радиоуредбите 
.......................................................................................
2 Детайли за спасителни средства

1 Общ брой на лицата, за които са  
осигурени спасителни средства ..................

ляв 
борд

десен 
борд

2 Общ брой на спасителни лодки
2.1 Общ брой на лицата, които те 

побират
2.2 Брой на частично затворени 

спасителни лодки (Правило 
III/21 и LSA Кодекс, точка 4.5)

2.3 Брой на самоизправящи се 
частично затворени спасител
ни лодки (Правило III/431)

2.4 Брой на изцяло закрити спа
сителни лодки (Правило III/21 
и LSA Кодекс, точка 4.6)

2.5 Други спасителни лодки
2.5.1 Брой
2.5.2 Вид

……….

……….

……….

……….

……….

……….
……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….
……….

3 Брой на моторни спасителни 
лодки (включени в общата 
бройка спасителни лодки, по
казан погоре)

3.1 Брой на спасителни лодки, 
оборудвани с прожектори

4 Брой на дежурни лодки
4.1 Брой на лодки, които са вклю

чени в общия брой спасителни 
лодки, показан погоре

4.2 Брой на лодки, които са ско
ростни дежурни лодки

…….....………...

…….....………...
…….....………...

…….....………...

…….....………...____________________
1 Вж. Изменения на SOLAS (MSC.6(48) от 1983 г., 

приложимо за корабите, построени на или след 
1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г.
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5 Спасителни плотове
5.1 Тези, за които се изискват одоб

рени спускаеми устройства
5.1.1 Брой на спасителни плотове 
5.1.2 Брой на лицата, които побират 
5.2 Тези, за които не са необ

ходими одобрени спускаеми 
устройства

5.2.1 Брой на спасителните плотове 
5.2.2 Брой на лицата, които побират 
6 Брой на морската система за 

евакуация (MES) 
6.1 Брой на спасителните плотове, 

обслужвани от тях
6.2 Брой на лицата, които побират 
7 Непотъващ апарат
7.1 Брой на апарати 
7.2 Брой на лицата, които могат 

да бъдат подкрепени 
8 Брой на спасителните пояси 
9 Брой на спасителните жилетки 

(общо) 
9.1 Брой на спасителните жилетки 

за възрастни
9.2 Брой на детските спасителни 

жилетки 
9.3 Брой на спасителните жилетки 

за бебета 
10 Хидротермокостюми 
10.1 Общ брой
10.2 Брой на костюмите, отгова

рящи на изисквания за спа
сителни жилетки

11 Брой на изолиращите костюми 
12 Брой на средствата за топлинна 

защита2

13 Радиоуредби, използвани в 
спасителните средства

13.1 Брой на устройствата за опре
деляне на местоположението 
при търсене и спасяване 

13.1.1 Радарни транспондери за тър
сене и спасяване (SART) 

13.1.2 АИС предаватели за тър сене 
и спасяване (AISSART) 

13.2 Брой на двуканални УКВ ра
диотелефони

…….....………...

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

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

…….....………...

…….....………...
…….....………...

…….....………...

…….....………...
…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

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

…….....………...
…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...
____________________

2 С изключение на тези, изисквани от LSA Ко
декс, точки 4.1.5.1.24, 4.4.8.31 и 5.1.2.2.13.

3 Подробности за радиооборудването

Оборудване Дейст
вително 
осигуря
ване на 
оборуд
ването

1 Основни системи
1.1 УКВ радиооборудване
1.1.1 DSC енкодер 
1.1.2 DSC часовник приемник 
1.1.3 Радиотелефония
1.2 MF радиоинсталация
1.2.1 DSC енкодер
1.2.2 DSC часовник приемник 
1.2.3 Радиотелефония
1.3 MF/HF радиооборудване
1.3.1 DSC енкодер

…………..…
…………..…
…………..…

…………..…
…………..…
…………..…

…………..…

Оборудване Дейст
вително 
осигуря
ване на 
оборуд
ването

1.3.2 DSC часовник приемник 
1.3.3 Радиотелефония
1.3.4 Теснолентово буквопечатане 
1.4 Inmarsat корабна наземна станция 
2 Допълнителни средства за сиг

нализиране 
3 Устройства за приемане на ин

формация за морска безопасност
3.1 NAVTEX приемник
3.2 EGC приемник 
3.3 HF теснолентов радиотелеграфен 

приемник 
4 Сателитен EPIRB
4.1 COSPASSARSAT
5 УКВ EPIRB 
6 Корабно устройство за опреде

ляне на мястото при търсене и 
спасяване 

6.1 Радар за търсене и спасяване 
транспондер (SART) 

6.2 AIS предавател за търсене и 
спасяване (AISSART) 

…………..…
…………..…
…………..…
…………..…

…………..…

…………..…
…………..…

…………..…
…………..…
…………..…
…………..…

…………..…

…………..…

4  Методи, използвани, за да се гарантира налич-
ността на радиооборудване (Правила IV/15.6 
и 15.7)

4.1 Дублиране на оборудване ...............................
4.2 Брегова поддръжка ...........................................
4.3 Възможност за поддръжка на море ................ 

5 Подробности за навигационни системи и обо-
рудване

Оборудване Дейст
вително 
осигуря
ване на 
оборуд
ването

1.1 Стандартен магнитен компас3

1.2 Резервен магнитен компас 
1.3 Жирокомпас 
1.4 Жирокомпас курс репитер3 
1.5 Жирокомпас пеленг репитер 
1.6 Система за контрол на курса и 

изминатия път3 
1.7 PELORUS или компасно пеленг 

устройство3 
1.8 Средства за коригиране на курса 

и пеленга 
1.9 Предаващо курса устройство 

(THD)3 
2.1 Морски диаграми/електронен кар

тен дисплей и информационна 
система (ECDIS)4 

2.2 Резервни устройства за ECDIS 
2.3 Навигационни публикации 
2.4 Резервни устройства за електронни 

навигационни публикации
3.1 Приемник за глобална навигаци

онна спътникова система/наземна 
радионавигационна система3‘4

……………
……………
……………
……………
……………

……………

……………

……………

……………

……………
……………
……………

……………

……………
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Оборудване Дейст
вително 
осигуря
ване на 
оборуд
ването

3.2 9 GHz радар3

3.3 Втори радар (3 GHz/9 GHz4)3 
3.4 Автоматично радарно устройство за 

определяне на местоположението 
(ARPA)3 

3.5 Автоматично средство за просле
дяване3 

3.6 Второ автоматично средство за 
проследяване3

3.7 Електронно средство за отбелязване 
на местоположението на картата3

4.1 Автоматична система за иденти
фикация (AIS) 

4.2 Автоматична система за иденти
фикация на далечни разстояния и 
система за проследяване 

5 Записващо устройство на данните 
от рейса (VDR) 

6.1 Устройство за измерване на ско
ростта и разстоянието (спрямо 
водата)3

6.2 Устройство за измерване на ско
ростта и разстоянието (спрямо 
дъното, напред и напречно)3

7 Ехолот3 
8.1 Рул, винт, подрулващо устройство, 

индикатор за килово клатене и 
режим на работа3 

8.2 Индикатор за скорост на поворот3 
9 Система за приемане на звук3 
10 Телефон до аварийни позиции за 

управ ление3 
11 Дневна сигнална лампа3 
12 Радарен рефлектор3 
13 Международен кодекс за сигнали 
14 Ръководство IAMSAR, том III
15 Вахтена алармена система на мос

тика (BNWAS)

……………
……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………
……………

……………
……………
……………

……………
……………
……………
……………
……………

____________________
3 Алтернативни средства, за да се отговори на 

това изискване са разрешени съгласно Правило 
V/19. В случай на други средства те трябва да 
бъдат уточнени.

4 Ненужното се зачертава.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този 
запис е точен във всяко отношение.
Издаден в ………………………………...………………………………

(място на издаване на записа) 
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на надлежно упъл-
 номощеното длъжностно 
 лице, издало записа)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА КОНСТРУКЦИЯТА ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСТРУК-
ЦИЯТА НА ТОВАРЕН КОРАБ

(Официален печат) (Държава)

Издаден съгласно разпоредбите на Международна
та конвенция за безопасност на човешкия живот 

на море от 1974 г. с измененията и допълненията 
под ръководството на правителството на 
___________________________________________________

(име на държавата) 
от __________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораб1

Име на кораб .................................................................
Отличителен номер или букви ...................................
Пристанище на регистрация ......................................
Брутен тонаж .................................................................
Пълна товароподемност на кораба (метрични 
тонове)2 ...........................................................................
IMO номер3 ...................................................................
Вид на кораба4

Кораб за насипни товари
Танкер
Химикаловоз
Газовоз
Товарен кораб, различен от който и да е 
от горните

Дата на строеж:
Дата на договор за строеж ................................

 Дата, на която килът на кораба е бил 
заложен или е бил на подобен етап на 
строителство ...................................................
Дата на доставка ..............................................

 Дата, на която работата за преобразуване 
или промяна, или модификация от основен 
характер е започнала (където е приложимо) 
............................................................................

Всички съответни дати трябва да бъдат попъл
нени.
____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат 
записани хоризонтално в полета.

2 Само за нефтени танкери, химикаловози и 
газовози.

3 В съответствие с идентификационен номер на 
кораба по схемата на ИМО, приети от Организа
цията чрез Резолюция A.600(15).

4 Ненужното се зачертава.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1. Това, че корабът е бил прегледан в съответ

ствие с изискванията на Правило I/10 на 
Конвенцията.

2. Този преглед показа, че състоянието на кон
струкцията, механизмите и оборудването, де
финирани в горното правило, е задоволително 
и корабът отговаря на съответните изисквания 
на глави II1 и II2 от Конвенцията (различни 
от тези, свързани със Системи и устройства 
за противопожарна безопасност и планове за 
овладяване на огъня).

3. Това, че Сертификат за освобождаване е/не 
е4 издаден.

4. Това, че корабът е бил/не е бил4 предмет 
на алтернативен дизайн и договорености в 
изпълнение на Правило(и) II1/55/II2/174 от 
Конвенцията.

5. Това, че документ за одобрение на алтерна
тивен дизайн и договорености за машини и 
електрически инсталации/противопожарна 
защита е/не е4 приложен към настоящия 
сертификат.
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Този сертификат е валиден до .....................................
Дата на завършване на прегледа, на която се 
основава настоящият сертификат: .......................
.................................................................. (дд/мм/гггг)
Издаден в ........................................................................

(място на издаване на сертификата)

................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на упълномощеното
 длъжностно лице, издало
 сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)
____________________

4 Ненужното се зачертава.

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА ОБОРУД
ВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРНИ 

КОРАБИ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗ
ОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ

Този сертификат се придружава от Запис 
на оборудване за безопасност на товарен кораб 
(Формуляр Е)

(Официален печат) (Държава)

Издаден съгласно разпоредбите на Междуна
родната конвенция за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г. с измененията и допъл
ненията под ръководството на правителството на 
___________________________________________________

(име на държавата) 
от __________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораба ...............................................................
Отличителен номер или букви ..................................
Пристанище на регистрация ...................................
Брутен тонаж .................................................................
Пълна товароподемност на кораба (метрични то
нове)2 .............................................................................
Дължина на кораба (Правило III/3.12) ........................
IMO номер3 ..................................................................
Вид на кораба4

Кораб за насипни товари
Нефтен танкер
Химикаловоз
Газовоз

 Товарен кораб, различен от който и да е 
от горните

Дата, на която килът на кораба е бил заложен 
или кораб е бил в подобен етап на строител
ство, или където е приложимо, датата, на която 
работата за преобразуване или изменение, или 
модификация от основен характер е започнала 
.........................................................................................
____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат 
записани хоризонтално в полета.

2 Само за нефтени танкери, химикаловози и 
газовози.

3 В съответствие с идентификационния номер 
на кораба по схемата на ИМО, приета от Органи
зацията чрез Резолюция A.600(15).

4 Ненужното се зачертава.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1 Това, че корабът е бил прегледан в съот

ветствие с изискванията на Правило I/8 от 
Конвенцията.

2 Този преглед показва, че:
2.1 корабът съответства на изискванията на 

Конвенцията по отношение на системите и 
средствата за пожарна безопасност и пла
новете за овладяване на огъня;

2.2 спасителните средства и оборудването на 
спасителните лодки, спасителните плотове 
и дежурните лодки са били осигурени в съ
ответствие с изискванията на Конвенцията;

2.3 корабът е бил снабден с линомет и радио
уредби, използвани в спасителните средства 
в съответствие с изискванията на Конвен
цията;

2.4 корабът е бил в съответствие с изискванията 
на Конвенцията по отношение на бордо
вото навигационно оборудване, средствата 
за качване на пилотите и навигационните 
публикации;

2.5 корабът е снабден със светлини, фигури и 
средства за подаване на звукови сигнали за 
бедствие в съответствие с изискванията на 
Конвенцията и Международните правила за 
предпазване от сблъскване на море в сила;

2.6 във всички други отношения корабът е бил в 
съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.7 корабът е бил/не е4 подложен на алтернативна 
концепция и договорености в изпълнение на 
Правило(и) II2/17 /III/384 от Конвенцията;

2.8 Документ за одобрение на алтернативен 
дизайн и устройства за защита от пожар/
спасителни средства и устройства е/не е4 

приложен към настоящия сертификат.
3 Това, че корабът оперира в съответствие с 

Правило III/26.1.1.15 в границите на района 
на превоз .............................................................

4 Това е/не е4 издаден сертификат за освобож
даване.

Този сертификат е валиден до ..................................
Дата на завършване на прегледа, на която се 
основава настоящият сертификат: .......................
.................................................................... (дд/мм/гггг)
Издаден в .......................................................................

(място на издаване на сертификата)
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на упълномощеното
 длъжностно лице, издало
 сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)
____________________

4 Ненужното се зачертава.
5 Вж. Изменения на SOLAS 1983 г. (MSC.6(48)), 

приложимо за корабите, построени на или след  
1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г., в случай на 
самоизправящи се частично затворена(и) спаси
телна лодка(и) на борда.

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ТОВАРЕН КОРАБ (ФОРМУЛЯР Е)

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПАЗВАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ 
НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И 

ДОПЪЛНЕНИЯТА
1 Данни за кораба
Име на кораба .............................................................
Отличителен номер или букви ................................
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2 Детайли за спасителните средства

1 Общ брой на спасителните 
лодки ....................................................

ляв 
борд

десен 
борд

2.1 Общ брой на лицата, който те 
побират

2.2 Брой на самоизправящи се 
частично затворени спасител
ни лодки (Правило III/431)

2.3 Брой на изцяло закрити спа
сителни лодки (Правило III/31 
и LSA Кодекс, точка 4.6)

2.4 Брой на спасителни лодки с 
автономна система за въздуш
на поддръжка (Правило III/31 
и LSA Кодекс, точка 4.8)

2.5 Брой на спасителните лодки, 
защитени от пожар (Правило 
III/31 и LSA Кодекс, точка 4.9)

2.6 Други спасителни лодки
2.6.1 Брой
2.6.2 Вид 

……….

……….

……….

……….

……….

……….
……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….
……….

2.7 Брой на свободно падащи 
спасителни лодки 

2.7.1 Напълно затворени
 (Правило III/31 и LSA Кодекс, 

раздел 4.7)
2.7.2 Автономен вид
 (Правило III/31 и LSA Кодекс, 

точка 4.8)
2.7.3 Защитени от пожар
 (Правило III/31 и LSA Кодекс, 

точка 4.9)
3 Брой на моторните спасителни 

лодки (включени в общия брой 
спасителни лодки, показан 
погоре)

3.1 Брой на спасителните лодки, 
оборудвани с прожектори 

4 Брой на дежурните лодки 
4.1 Брой на лодките, които са 

включени в общия брой спаси
телни лодки, показан погоре

5 Спасителни плотове
5.1 Тези, за които се изисква 

одобрени за спускането съо
ръжения

5.1.1 Брой на спасителните плотове 
5.1.2 Брой на лицата, който те по

бират
5.2 Тези, за които одобрени сред

ства за спускане не се изискват
5.2.1 Брой на спасителните плотове 
5.2.2 Брой на лицата, който могат 

да поберат
5.3 Брой на спасителните плотове, 

изисквани от Правило III/31.1.4
6 Брой на спасителните пояси 
7 Брой на спасителните жилетки 
8 Хидротермокостюми
8.1 Общ брой

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...
…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

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

…….....………...

____________________
1 Вж. Измененията на SOLAS 1983 г. (MSC.6(48), 

приложимо за корабите, построени на или след 
1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г.

8.2 Брой на костюмите, отго
варящи на изискванията за 
спасителни жилетки

9 Брой на защитните костюми
10 Радиоуредби, използвани в 

спасителните средства
10.1 Брой на устройствата по тър

сене и спасяване на местопо
ложението

10.1.1 Радарни транспондери за тър
сене и спасяване (SART)

10.1.2 АИС предаватели за търсене 
и спасяване (AISSART)

10.2 Брой на двуканални УКВ ра
диотелефонни апарати

…….....………...
…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

3 Детайли за навигационните системи и обо-
рудване

Устройство Дейст
ви

телно 
осигу
ряване

1.1 Стандартен магнитен компас2 
1.2 Резервен магнитен компас2 
1.3 Жирокомпас2 
1.4 Жирокомпас курс репитер2 
1.5 Жирокомпас пеленг репитер2 
1.6 Система за контрол на курса и из

минатия път 
1.7 PELORUS или компас пеленг ус

тройство2 
1.8 Средства за коригиране на курса и 

пеленга
1.9 Устройство за предаване на курса 

(THD)2 
2.1 Морски карти/дисплей на електрон

ни карти и информационни системи 
(ECDIS)3

2.2 Резервни устройства за ECDIS 
2.3 Навигационни публикации
2.4 Резервни устройства за електронни 

навигационни публикации 
3.1 Приемник за глобалната навигаци

онна спътникова система/наземна 
радионавигационна система2,3

3.2 9 GHz радар2 
3.3 Втори радар (3 GHz/9 GHz3)2 
3.4 Автоматичен радар за определяне 

на местоположението (ARPA)2

3.5 Автоматично средство за проследя
ване2 

3.6 Второ автоматично средство за 
проследяване2 

3.7 Електронно средство за нанасяне 
на местоположението2

4.1 Автоматична система за идентифи
кация (AIS) 

4.2 Система за идентификация и за 
проследяване на далечни разстояния 

5.1 Рекордер на данни за плаването 
(VDR)3 

5.2 Опростен рекордер на данните за 
плаването (SVDR)3

6.1 Устройство за измерване на скорост
та и разстоянието (спрямо водата)2

………….
………….
………….
………….
………….

………….

………….

………….

………….

………….
………….
………….

………….

………….
………….
………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….
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Устройство Дейст
ви

телно 
осигу
ряване

6.2 Устройство за измерване на скорост
та и разстоянието (спрямо дъното в 
напречна и надлъжна посока)2

7 Ехолот2 
8.1 Рул, винт, подрулващо, индикатор за 

килово клатене и оперативен режим2 

8.2 Индикатор за скоростта на поворота2 

9 Система за приемане на сигнали2 
10 Телефон до позицията за управ ление 

при авария2

11 Дневна сигнална лампа2

12 Радарен отражател2

13 Международен сигнален кодекс 
14 Ръководство IAMSAR, том III 
15 Вахтена алармена система на мос

тика (BNWAS)

………….
………….

………….
………….
………….

………….
………….
………….
………….
………….

………….
____________________

2 Алтернативни средства за отговаряне на това 
изискване са разрешени съгласно Правило V/19. 
В случай на други средства те трябва да бъдат 
посочени.

3 Ненужното се зачертава.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този 
запис е точен във всяко отношение.
Издаден в ……………......………………………………………………

(място на издаване на запис) 
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на надлежно упъл-
 номощеното длъжностно 
 лице, издало записа)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА РАДИО-
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ТОВАРНИ КОРАБИ

СЕРТИФИКАТ ЗА РАДИОБЕЗОПАСНОСТ 
ЗА ТОВАРЕН КОРАБ

Този сертификат се придружава от опис на обо
рудването за радиобезопасност за товарен кораб 
(Формуляр R)

(Официален печат) (Държава)

Издаден съгласно разпоредбите на Международна
та конвенция за безопасност на човешкия живот 
на море от 1974 г. с измененията и допълненията 
под ръководството на правителството на
___________________________________________________

(име на държавата) 
от __________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораба ................................................................
Отличителен номер или букви ..................................
Пристанище на регистрация ....................................
Брутен тонаж .................................................................
Морски зони, в които корабът е предназначен 
да работи (Правило IV/2) ..........................................
IMO номер2 ....................................................................

Дата, на която килът на кораба е бил заложен 
или е бил в подобен етап на строителство, или 
където е приложимо, дата, на която работата за 
преобразуване или изменение, или модификация 
от основен характер е започнала ..............................

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1 Че корабът е бил прегледан в съответствие 

с изискванията на Правило I/9 от Конвен
цията.

2 Този преглед показва, че:
2.1 корабът е бил в съответствие с изискванията 

на Конвенцията по отношение на радио
уредби;

2.2 функционирането на радиоуредби, използва
ни в спасителните средства, са съответствали 
на изискванията на Конвенцията.

3 Това, че е/не е3 издаден сертификат за ос
вобождаване.

____________________
1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат 

записани хоризонтално в полета.
2 В съответствие с идентификационен номер на 

кораба по схемата на ИМО, приета от Организа
цията чрез Резолюция A.600(15).

3 Ненужното се зачертава.

Този сертификат е валиден до ...................................
Дата на приключване на прегледа, на който се 
основава настоящият сертификат: ........................
...................................................................... (дд/мм/гг).
Издаден в ........................................................................

(място на издаване на сертификата)
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на упълномощеното 
 длъжностно лице, издало
 сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РАДИОБЕЗ
ОПАСНОСТ НА ТОВАРЕН КОРАБ 

(ФОРМУЛЯР R)
ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
С МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ 
НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И 

ДОПЪЛНЕНИЯТА
1 Данни за кораба
Име на кораб ..................................................................
Отличителен номер или букви ...................................
Минимален брой лица с необходимата квалифи
кация за работа с радиоуредбите .........................
2 Детайли за радиосъоръженията

Устройства Дейст
ви

телно 
осигу
ряване

1 Основни системи
1.1 УКВ радиомонтаж
1.1.1 DSC декодер 
1.1.2 DSC приемник 
1.1.3 Радиотелефония 
1.2 MF радио 
1.2.1 DSC декодер 
1.2.2 DSC приемник 
1.2.3 Радиотелефония

………….
………….
………….

………….
………….
………….
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Устройства Дейст
ви

телно 
осигу
ряване

1.3 MF/HF радио 
1.3.1 DSC декодер 
1.3.2 DSC приемник 
1.3.3 Радиотелефония
1.3.4 Телеграфи с теснолентово букво

печатане 
1.4 Inmarsat корабна наземна станция 
2 Поддържащи средства за сигнали

зиране
3 Устройства за приемане на инфор

мация за морска безопасност
3.1 NAVTEX приемник
3.2 EGC приемник 
3.3 HF радиотелеграфен приемник за 

теснолентово буквопечатане
4 Сателитен EPIRB 
4.1 COSPASSARSAT 
5 УКВ EPIRB 
6 Корабно устройство за локализи

ране при търсене и спасяване 
6.1 Радарен транспондер за търсене и 

спасяване (SART)
6.2 AIS предавател за търсене и спа

сяване (AISSART) 

………….
………….
………….

………….
………….

………….

………….
………….

………….
………….
………….
………….

………….

………….

3 Методи, използвани, за да се гарантира налич-
ността на радиосъоръжения (правила IV/15.6 
и 15.7)

3.1 Дублиране на оборудване ...............................
3.2 Брегова поддръжка ...........................................
3.3 Възможност за поддръжка на море ................

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този 
запис е точен във всяко отношение.
Издаден в ......................................................................

(място на издаване на запис)
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на надлежно упъл- 
 номощеното длъжностно 
 лице, издало записа)

(печат на издаващия орган, както е уместно)

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИФИКАТ ЗА  
ОСВОБОЖДАВАНЕ

СЕРТИФИКАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(Официален печат) (Държава)

Издаден съгласно разпоредбите на Международна
та конвенция за безопасност на човешкия живот 
на море от 1974 г. с измененията и допълненията 
под ръководството на правителството на
___________________________________________________

(име на държавата) 
от __________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораб .................................................................
Отличителен номер или букви .............................
Пристанище на регистрация ..................................
Брутен тонаж ...............................................................
IMO номер2 ...................................................................

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
Че корабът е съгласно правомощията, предос
тавени по силата на Правило ............................
.......................... от Конвенцията, освободен от 
изискванията на ............................................................
……….……………………………………………………………………………
……...............................................…. от Конвенцията.
Условия, ако има такива, за които се издава 
сертификат за освобождаване:
………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………
Рейсове, ако има такива, за които се издава 
сертификат за освобождаване:
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Този сертификат е валиден до ..................................
.................................... предмет .....................................
към ……………………………………………………………………………
Сертификат, към който е прикрепен този сер
тификат, валиден.
Издаден в ........................................................................

(място на издаване на сертификата)
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на упълномощеното
 длъжностно лице, издало 
 сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)

____________________
1 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат 

записани хоризонтално в полета.
2 В съответствие с идентификационен номер на 

кораба по схемата на ИМО, приета от Организа
цията чрез Резолюция A.600(15).

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ЯДРЕН ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЯДРЕН 
ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ 

Този сертификат се придружава от Опис на 
оборудването за безопасност на пътнически 
кораб (Формуляр P)
(Официален печат) (Държава)

за/пократко1 международно плаване
Издаден съгласно разпоредбите на Международна
та конвенция за безопасност на човешкия живот 
на море от 1974 г. с измененията и допълненията 
под ръководството на правителството на
___________________________________________________

(име на държавата) 
от __________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба2

Име на кораба ................................................................
Отличителен номер или букви .................................
Пристанище на регистрация ......................................
Брутен тонаж .............................................................
Морски зони, в които корабът е предназначен 
да работи (Правило IV/2) .........................................
IMO номер3 .................................................................
____________________

1 Ненужното се зачертава.
2 Алтернативно, данни за кораба могат да бъдат 

записани хоризонтално в полета.
3 В съответствие с идентификационен номер на 

кораба по схемата на ИМО, приета от Организа
цията чрез Резолюция A.600 (15).
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Дата на строеж:
 Дата на договор за строеж ...........................
 Дата, на която килът на кораба е бил 

заложен или е бил в подобен етап на 
строителство ...................................................

 Дата на доставка ............................................
 Дата, на която работата за преобразуване 

или промяна, или модификация от основен 
характер е започнала (където е приложимо) 
.............................................................................

Всички приложими дати трябва да бъдат по
пълнени.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1 Че корабът е бил прегледан в съответствие 

с изискванията на Правило VIII/9 от Кон
венцията.

2 Че корабът като ядрен кораб отговаря на 
всички изисквания на глава VIII от Кон
венция и е в съответствие с Оценката за 
безопасност, одобрена за кораба; и това, че:

2.1 корабът е бил в съответствие с изискванията 
на Конвенцията по отношение на:

 1.  структурата, основните и спомагателните 
машини, котлите и други съдове под наля
гане, включително задвижващата атомна 
и защитна структура против сблъсък;

 2.  водонепроницаеми отсеци и детайли;
 3.  следните пределни линии на потъване:

Пределни линии 
на потъване, оп
ределени и мар

кирани върху бор
довете в средата 

на кораба (Прави
ло II1/18)4

Над
воден 
борд

Да се прилага, 
когато помеще

нията, в които има 
пътници, включват 

следните алтер
нативни прост

ранства

P1
P2
P3

…………
…………
…………

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

____________________
4 За корабите, построени преди 1 януари 2009 г., 

трябва да се използва приложимото подразделение 
„В.1, В.2 и В.3“.

2.2 корабът е бил в съответствие с изискванията 
на Конвенцията по отношение на структур
ната противопожарна защита, системи и 
устройства за пожарна безопасност и планове 
за овладяване на огъня;

2.3 корабът е бил в съответствие с изискванията 
на Конвенцията по отношение на системи 
и оборудване за радиационна защита;

2.4 спасителните средства и оборудването на 
спасителните лодки, спасителните плотове 
и дежурните лодки бяха предоставени в съ
ответствие с изискванията на Конвенцията;

2.5 корабът е бил снабден с линомет и радио
уредби, използвани в спасителните средства в 
съответствие с изискванията на Конвенцията;

2.6 корабът е бил в съответствие с изискванията 
на Конвенцията по отношение на радио
уредбите;

2.7 функционирането на радиоуредбите, използ
вани в спасителните средства, са в съответ
ствие с изискванията на Конвенцията;

2.8 корабът е бил в съответствие с изискванията 
на Конвенцията по отношение на бордово 
навигационно оборудване, средства за качва
не на пилотите и навигационни публикации;

2.9 корабът е бил снабден със светлини, фигури, 
средства за подаване на звукови сигнали и 
сигнали за бедствие в съответствие с изиск
ванията на Конвенцията и Международните 
правила за предпазване от сблъскване на 
море в сила;

2.10 във всички други отношения корабът е бил 
в съответствие с изискванията на Конвен
цията;

2.11 корабът е бил/не е бил1 подложен на алтер
нативен дизайн и договорености в изпълне
ние на Правило(а) II1/55/II2/17/III/381 от 
Конвенцията;

2.12 документ за одобрение на алтернативен ди
зайн и договорености за машини и електри
чески инсталации/противопожарна защита/
спасителни средства и устройства1 е/не е1 
приложен към настоящия сертификат.

Този сертификат е валиден до .......................................
Дата за приключване на прегледа, на която се 
основава настоящият сертификат: ........................
.................................................................... (дд/мм/гггг)
Издаден в .......................................................................

(място на издаване на сертификата)
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на упълномощеното
 длъжностно лице, издало 
 сертификата)

(печат на издаващия орган, както е подходящо)
____________________

1 Ненужното се зачертава.

ФОРМУЛЯР НА СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ЯДРЕН ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ

СЕРТИФИКАТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЯДРЕН 
ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБ 

Този сертификат се придружава от Опис на 
оборудването за безопасност на пътнически 
кораб (Формуляр С)
(Официален печат) (Държава)

Издаден съгласно разпоредбите на Междуна
родната конвенция за безопасност на човешкия 
живот на море от 1974 г. с измененията и допъл
ненията под ръководството на правителството на
___________________________________________________

(име на държавата) 
от __________________________________________________

(оторизирано лице или организация)

Данни за кораба1

Име на кораба ............................................................
Отличителен номер или букви ...............................
Пристанище на регистрация .....................................
Брутен тонаж ................................................................
Пълна товароподемност на кораба (метрични то
нове)2 ...............................................................................
Дължина на кораба (Правило III/3.12) ...................
Морски зони, в които корабът е предназначен 
да работи (Правило IV/2) ........................................
IMO номер3 .................................................................
Вид на кораб4
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 Кораб за насипни товари
 Нефтен танкер
 Химикаловоз
 Газовоз
 Товарен кораб, различен от който и да е 

от горните
Дата на строеж:
 Дата на договор за строеж ..............................
 Дата, на която килът на кораба е бил 

заложен или е бил в подобен етап на 
строителство ...................................................

 Дата на доставка ............................................
 Дата, на която работата за преобразуване 

или промяна, или модификация от основен 
характер е започнала (където е приложимо) 
.............................................................................

Всички приложими дати трябва да бъдат вписани.
____________________

1 Алтернативно, данни за кораба могат да 
бъдат вписани хоризонтално в полета.

2 Само за нефтени танкери, химикаловози 
и газовози.

3 В съответствие с идентификационния номер 
на кораба по схемата на ИМО, приета от Органи
зацията чрез Резолюция A.600 (15).

4 Ненужното се зачертава.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА:
1 Че корабът е бил прегледан в съответствие 

с изискванията на Правило VIII/9 от Кон
венцията.

2 Че корабът като ядрен кораб отговаря на 
всички изисквания на Глава VIII от Кон
венцията и е съобразен с Оценката за без
опасност, одобрена за кораба; като:

2.1 че състоянието на конструкцията, маши
ните и съоръженията, както са определени 
в Правило I/10 (както е приложимо, за да 
се съобразят с разпоредбите на Правило 
VIII/9), включително задвижващата атомна 
и защитна структура против сблъсък, е било 
задоволително и на кораба са се съобразили 
със съответните изисквания на Глава II1 
и Глава II2 от Конвенцията (различни от 
тези, отнасящи се до системите и съоръже
нията за пожарна безопасност и планове за 
овладяване на огъня);

2.2 че корабът е бил в съответствие с изисква
нията на Конвенцията по отношение на 
системите и устройствата за пожарна без
опасност и планове за овладяване на огъня;

2.3 че спасителните средства и оборудването на 
спасителните лодки, спасителните плотове 
и дежурните лодки бяха предоставени в съ
ответствие с изискванията на Конвенцията;

2.4 че корабът е снабден с линомет и радио
уредби, използвани в спасителните средства 
в съответствие с изискванията на Конвен
цията;

2.5 че корабът е бил в съответствие с изисква
нията на Конвенцията по отношение на 
радиоуредбите;

2.6 че функционирането на радиоуредбите, из
ползвани в спасителните средства, са били 
съобразени с изискванията на Конвенцията;

2.7 че корабът е бил в съответствие с изисква
нията на Конвенцията по отношение на бор
довото навигационно оборудване, средствата 
за качване на пилотите и навигационните 
публикации;

2.8 че корабът е бил снабден със светлини, 
фигури, средства за подаване на звукови 
сигнали и сигнали за бедствие в съответ
ствие с изискванията на Конвенцията и 
Международните правила за предпазване 
от сблъскване на море в сила;

2.9 че във всички други отношения корабът е бил 
в съответствие с изискванията на правилата, 
доколкото те се отнасят до тези правила;

2.10 че корабът е бил/не е бил3 подложен на 
алтернативна концепция и договорености 
в изпълнение на Правило(а) II1/55/II2/17/
III/383 от Конвенцията;

2.11 че документ за одобрение на алтернати
вен дизайн и договорености за машини и 
електрически инсталации/противопожарна 
защита/спасителни средства и устройства3

е/не е 3 приложен към настоящия сертификат.

Този сертификат е валиден до .....................................
Датата на завършване на прегледа, на която се 
основава настоящият сертификат: .........................
.................................................................... (дд/мм/гггг)
Издаден в .......................................................................

(място на издаване на сертификата) 
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на упълномощеното
 длъжностно лице, издало 
 сертификата) 

(печат на издаващия орган, както е подходящо)
____________________

3 Ненужното се зачертава.

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
НА ТОВАРЕН КОРАБ (ФОРМУЛЯР C)

ЗАПИС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СПАЗВАНЕ 
НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ 
НА МОРЕ ОТ 1974 Г. С ИЗМЕНЕНИЯТА И 

ДОПЪЛНЕНИЯТА
1 Данни за кораба
Име на кораб ...............................................................
Отличителен номер или букви ..................................
Минимален брой на лицата с изискванията за 
квалификация за експлоатация на радиоуредбите 
........................................................................................
2 Детайли за спасителните средства

1 Общ брой на лицата, за които са предви
дени спасителни средства:

ляв 
борд

десен 
борд

2 Общ брой на спасителните 
лодки

2.1 Общ брой на лицата, които 
могат да поберат

2.2 Брой на самоизправящи се 
частично затворени спасител
ни лодки (Правило III/431)

……….

……….

……….

……….

……….

……….
____________________

1 Вж. Изменения на SOLAS 1983 г. (MSC.6(48), 
приложими за корабите, построени на или след 
1 юли 1986 г., но преди 1 юли 1998 г.
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2.3 Брой на изцяло закрити спа
сителни лодки (Правило III/31 
и LSA Кодекс, точка 4.6)

2.4 Брой на спасителни лодки с 
поддържаща автономна систе
ма за въздух (Правило III/31 
и LSA Кодекс, точка 4.8)

2.5 Брой на защитени от пожар 
спасителните лодки (Правило 
III/31 и LSA Кодекс, точка 4.9)

2.6 Други спасителни лодки
2.6.1 Брой 
2.6.2 Вид 

……….

……….

……….

……….
……….

……….

……….

……….

……….
……….

2.7 Брой на свободно падащи 
спасителни лодки 

2.7.1 Напълно затворени (Правило 
III/31 и LSA Кодекс, раздел 4.7)

2.7.2 Автономни (Правило III/31 и 
LSA Кодекс, точка 4.8)

2.7.3 Защитени от пожар (Правило 
III/31 и LSA Кодекс, точка 4.9)

3 Брой на моторните спасителни 
лодки (включени в общия брой 
спасителни лодки, показан по
горе)

3.1 Брой на спасителните лодки, 
оборудвани с прожектори

4 Брой на дежурните лодки 
4.1 Брой на лодките, които са 

включени в общия брой спаси
телни лодки, показан погоре

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...
…….....………...

…….....………...

5 Спасителни плотове
5.1 Тези, за които се изискват одоб

рени устройства за спускане
5.1.1 Брой на спасителните плотове 
5.1.2 Брой на лицата, който те могат 

да поберат 
5.2 Тези, за които не се изискват 

одобрени устройства за спус
кане

5.2.1 Брой на спасителните плотове 
5.2.2 Брой на лицата, които побират 
5.3 Брой на спасителните плотове, 

изисквани от Правило III/31.1.4
6 Брой на спасителните кръгове 
7 Брой на спасителните жилетки 
8 Хидротермокостюми
8.1 Общ брой
8.2 Брой на костюмите, отговаря

щи на изисквания за спасител
ни жилетки

9 Брой на изолиращите костюми
10 Радиоуредби, използвани в 

спасителните средства
10.1 Брой на устройства по търсене 

и спасяване за определяне на 
местоположението

10.1.1 Радарни транспондери за тър
сене и спасяване (SART)

10.1.2 Предаватели АIS за търсене и 
спасяване (AISSART)

10.2 Брой на двуканални УКВ ра
диотелефонни апарати

…….....………...

…….....………...

…….....………...
…….....………...

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

…….....………...

…….....………...
…….....………...

…….....………...

…….....………...

…….....………...

3 Детайли за радиообзавеждане

Устройство Дейст
ви

телно 
осигу
ряване

1 Основни системи
1.1 УКВ радиооборудване
1.1.1 DSC енкодер 
1.1.2 DSC вахтен приемник
1.1.3 Радиотелефония 
1.2 MF радиоуредба
1.2.1 DSC енкодер
1.2.2 DSC вахтен приемник
1.2.3 Радиотелефония
1.3 MF/HF радиоуредба
1.3.1 DSC енкодер
1.3.2 DSC вахтен приемник
1.3.3 Радиотелефония
1.3.4 Телеграфия с теснолентово букво

печатане
1.4 Inmarsat корабна наземна станция 
2 Допълнителни средства за сигна

лизиране 
3 Съоръжения за приемане на ин

формация за морската безопасност
3.1 NAVTEX приемник
3.2 EGC приемник
3.3 HF радиотелеграфен приемник за 

теснолентово буквопечатане
4 Сателитен EPIRB
4.1 COSPASSARSAT
5 УКВ EPIRB
6 Корабно устройство за локализи

ране при търсене и спасяване
6.1 Радарен транспондер за търсене и 

спасяване (SART)
6.2 AIS предавател за търсене и спа

сяване (AISSART) 

………….
………….
………….

………….
………….
………….

………….
………….
………….

………….
………….

………….

………….
………….

………….

………….
………….

………….

………….

4 Методи, използвани, за да се гарантира на-
личността на радиообзавеждане (правила 
IV/15.6 и 15.7)

4.1 Дублиране на оборудването ............................
4.2 Брегова поддръжка ..........................................
4.3 Възможност за поддръжка на море ...............
5 Детайли за навигационни системи и оборудване

Устройство Дейст
ви

телно 
осигу
ряване

1.1 Стандартен магнитен компас2 
1.2 Резервен магнитен компас2 
1.3 Жирокомпас2 

1.4 Жирокомпасен курсов репитер2 
1.5 Жирокомпас пеленг репитер2 
1.6 Система за управление на курса и 

изминатия път2

1.7 PELORUS или компасно пеленг 
устройство2 

1.8 Средства за коригиране на курса 
и пеленга 

1.9 Устройство за предаване на пози
цията (THD)2

………….
………….
………….
………….
………….

………….

………….

………….

………….
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Устройство Дейст
ви

телно 
осигу
ряване

2.1 Морски карти/електронен картен 
дисплей и информационна система 
(ECDIS)3

2.2 Резервни устройства за ECDIS 
2.3 Навигационни публикации .............
2.4 Резервни устройства за електронни 

навигационни публикации
3.1 Приемник за глобалната навига

ционна сателитна система/наземна 
радионавигационна система3

3.2 9 GHz радар2 .....................................
3.3 Втори радар (3 GHz/9 GHz3)2

3.4 Автоматично радарно устройство за 
определяне на местоположението 
(ARPA)2

3.5 Автоматично проследяващо уст
ройство2

3.6 Допълнително автоматично про
следяващо устройство2

3.7 Електронно устройство за прокладка2

4.1 Автоматична система за иденти
фикация (AIS)

4.2 Система за идентификация и про
следяване на далечни разстояния 

5.1 Записващо устройство за данните 
от рейса (VDR)3

5.2 Опростено записващо устройство 
за данните от рейса (SVDR)3

6.1 Устройство за измерване на скорост
та и разстоянието (спрямо водата)2

………….
………….
………….
………….
………….

………….
………….
………….

………….

………….

………….
………….

………….

………….

………….

………….

………….
6.2 Устройство за измерване на скорост

та и разстоянието (спрямо дъното 
напред и напречно)2

7. Ехолот2

8.1 Рул, винт, тяга, подрулващо и ин
дикатор за оперативен режим2

8.2 Индикатор за скорост на поворот2

9 Система за приемане на звук2

10 Телефон за спешни позиции на 
управление2

11 Дневна сигнална лампа2

12 Радарен рефлектор2

13 Международен кодекс за сигнали
14 IAMSAR ръководство, том III
15 Вахтена алармена система на мос

тика (BNWAS)

………….
………….

………….
………….
………….

………….
………….
………….
………….
………….

………….
____________________

2 Алтернативни средства за отговаряне на това 
изискване са разрешени съгласно Правило V/19. 
В случай на други средства те трябва да бъдат 
уточнени.

3 Ненужното се зачертава.

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че този 
запис е точен във всяко отношение.
Издаден в ........................................................................

(място на издаване на записа) 
................................. .............................................
(дата на издаване) (подпис на надлежно упъл-
 номощеното длъжностно 
 лице, издало записа)

(клеймо или печат на издаващия орган, както е 
подходящо)

1784

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за 
изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 
от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 1 от 2003 г.; 
изм., бр. 39 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 88 от 
2004 г.; изм., бр. 1 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 
2006 г.; изм., бр. 25 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 
от 2008 г.; изм., бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., 

бр. 1 и 17 от 2011 г. и бр. 30 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „г“:
„г) промяна на работното място на лицето 

в друго населено място, с която се променя 
кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен 
в случаите на командироване.“

2. В ал. 4:
а) в т. 2 думите „чл. 404, ал. 4 КТ“ се заменят 

с „чл. 404, ал. 5 КТ“;
б) създава се т. 3:
„3. в седемдневен срок от деня, в който 

е изтекъл срокът за изпълнение на влязло в 
сила задължително предписание по чл. 404, 
ал. 1, т. 11 КТ.“

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „(личен номер на чужденец)“ 

се заменят с „(личен номер, личен номер на 
чужденец)“.

2. В т. 3:
а) буква „б“ се отменя;
б) буква „е“ се изменя така:
„е) наименование на длъжността;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. други данни:
а) код по Националната класификация на 

професиите и длъжностите (НКПД), към която 
се отнася длъжността на лицето при изпращане 
на уведомлението;

б) код на икономическата дейност по 
Класификация на икономическите дейности 
(КИД2008), в която е заето лицето при изпра
щане на уведомлението; когато осигурителят 
(работодателят) извършва повече от една 
икономическа дейност съгласно КИД2008, 
за лицата, заети в спомагателни дейности, 
попълва се код „0000“;

в) код на населеното място по Единния кла
сификатор на административнотериториалните 
и териториалните единици (ЕКАТТЕ), където 
е работното място на лицето при изпращане 
на уведомлението; когато лицето изпълнява 
трудовите си задължения в повече от едно на
селено място, както и в други случаи, когато 
не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, 
попълва се код „00000“.“ 

§ 3. В чл. 5а т. 5 се изменя така:
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„5. данни за лицата, променили работо
дателя – трите имена и единен граждански 
номер (личен номер, личен номер на чужде
нец), служебен номер, издаден от НАП, код 
на населеното място по ЕКАТТЕ, където е 
работното място на лицето при изпращане на 
уведомлението“.

§ 4. В чл. 5б, т. 3 думите „(личен номер на 
чужденец)“ се заменят с „(личен номер, личен 
номер на чужденец), служебен номер, издаден 
от НАП“.

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „букви „а“ и „в“ се заменят 
с „букви „а“, „в“ и „г“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При изпращане на уведомление в 

случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ се по
пълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на 
търговеца, служебен номер, издаден от НАП 
на работодателя, ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен 
номер, издаден от НАП на работника или слу
жителя, датата и основанието за сключване на 
трудовия договор, към който се отнася допъл
нителното споразумение, датата на сключване 
на допълнителното споразумение и данните 
за промени в трудовия договор, отнасящи се 
до длъжността и срока, както и кодовете по 
НКПД, КИД2008 и ЕКАТТЕ.“

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При изпращане на уведомление в слу

чаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „г“ в полето 
на т. 2 „Тип на документ“ се вписва код 2 
и се попълва: ЕИК по регистър БУЛСТАТ/
ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден 
от НАП на работодателя, трите имена и 
ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от 
НАП на работника или служителя, датата и 
основанието за сключване на трудовия дого
вор (допълнителното споразумение), срок на 
договора, длъжностно наименование, код по 
НКПД, код по КИД (2008), и промененият 
код по ЕКАТТЕ.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя 
така:

„(4) При изпращане на уведомление в слу
чаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК 
по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, 
служебен номер, издаден от НАП на рабо
тодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), 
служебен номер, издаден от НАП на работ
ника или служителя, датата и основанието за 
сключване на трудовия договор и датата на 
прекратяването му.“

§ 6. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се 
изменя така:

„Приложение № 1 
към чл. 1, ал. 1 
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Указания за попълване на уведомление за склю
чен, изменен или прекратен трудов договор

1. Код корекция – попълва се:
0 – при подаване на редовни данни;
1 – когато се подава уведомление за ко

ригиране на погрешно подадено уведомление; 
в този случай освен коригираните се попълват 
всички останали данни от подаденото преди това 
уведомление; този код не се използва за корек
ция в т. 2, 3, 4, 4.1, 8 и 10, за което се подава 
първо уведомление с код за заличаване и ново 
уведомление с редовни данни;

2 – когато се заличава подадено преди това 
уведомление; в този случай се попълват и т. 2, 
3, 4, 4.1, 8 и 10 от уведомлението.

2. Тип на документа:
0 – договор, действащ към 1.01.2003 г.; в 

този случай се попълват всички точки от уве
домлението с актуални данни към момента на 
подаване;

1 – договор, сключен след 1.01.2003 г.; в 
този случай се попълват всички точки от уве
домлението без т. 17;

2 – при промяна на работното място на ли
цето в друго населено място, с която се променя 
кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в 
случаите на командироване и/или допълнител
но споразумение, сключено след 1.01.2003 г., за 
промяна в срока на договора и/или длъжността 
на лицето; в тези случаи се попълват т. 2, 3, 4, 
4.1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16;

3 – прeкратяване след 1.01.2003 г. на регис
триран договор; в този случай се попълват т. 3, 
4, 4.1, 8, 10 и 17.

3. Код на работодател – попълва се ЕИК по 
регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен 
номер, издаден от НАП. 

4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден 
от НАП – попълва се единният граждански номер 
на наетото лице; за чуждестранните граждани 
се попълва личният номер, личният номер на 
чужденец или служебен номер, издаден от НАП.

4.1. Код за ЕГН (ЛНЧ, ЛН), служебен номер, 
издаден от НАП – попълва се: 0 – ако лицето е 
с единен граждански номер, или 2 – ако лицето 
е с личен номер на чужденец, личен номер или 
служебен номер, издаден от НАП.

5. Име – попълва се името на наетото лице.
6. Презиме – попълва се презимето на на

етото лице.
7. Фамилия – попълва се фамилията на на

етото лице.
8. Основание на договора: 

01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, 
ал. 1, т. 1;

02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, 
т. 1 КТ;

03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка 

с чл. 83 КТ;
09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка 

с чл. 89 КТ;
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
14 – трудов договор за ученичество по 

чл. 230 КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване 

по чл. 259 КТ;
16 – трудов договор по чл. 233б КТ.

10. Дата на сключване – попълва се задъл
жително (ддммгггг) датата на сключване на 
договора/допълнителното споразумение.

11. Основно трудово възнаграждение – по
пълва се към датата на сключване на договора/
допълнителното споразумение.

12. Срок на договора – попълва се (ддммгггг)  
датата, на която периодът от време или срокът 
на договора изтича само когато в т. 8 е попъл
нен код 02. 

13. Наименование на длъжността – попълва 
се с думи длъжността на лицето по трудовия 
договор.

14. Код по НКПД* – попълва се осемцифро
вият код на длъжността съобразно характера на 
извършваната дейност.

15. Код по ЕКАТТЕ – попълва се код на на
селеното място, където е работното място на 
лицето. Когато лицето изпълнява трудовите си 
задължения в повече от едно населено място, 
както и в други случаи, когато не е възможно 
да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва 
код „00000“. 

16. Код по КИД (2008) – попълва се цифровият 
код на икономическа дейност, в която лицето 
е заето, съгласно КИД2008. За лицата, заети 
в спомагателни дейности на работодателя, ко
гато той извършва повече от една, се попълва 
код „0000“. 

17. Дата на прекратяване – попълва се  
(ддммгггг) датата на прекратяване на трудовия 
договор.
___________________

* Националната класификация на професиите 
и длъжностите (НКПД) е публикувана на интер
нет страницата на Министерството на труда и 
социалната политика – www.mlsp.government.bg.“
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§ 7. Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 3  
към чл. 4, ал. 1

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ГР. ................................................................

СПРАВКА
за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда 

с придружително писмо № ......................../………......... г.
                                                        (дата)

от

Работодател:  ...............................................................................................................................................
(наименование)

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП

             

             

Област (ТД на НАП):  ...............................................................................................................................
Адрес:  .................................................................................................................  Телефон: …………………….. 

Брой заверени уведомления (записи):  ....................................................................................................

Заверени уведомления за сключени след 1.01.2003 г. договори:

1.  ...................................................................................................................................................................
(ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – Име, презиме, фамилия – Длъжност – Подпис)

2.  .........................................................................……………………………………………………………………………………………
(ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – Име, презиме, фамилия – Длъжност – Подпис)

3.  .........................................................................……………………………………………………………………………………………
(ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – Име, презиме, фамилия – Длъжност – Подпис)

4.  ...................................................................................................................................................................

Брой отхвърлени уведомления (записи): ................................................................................................

Отхвърлени уведомления:

1.  .........................................................................……………………………………………………………………………………………
(ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – Име, презиме, фамилия – Длъжност – Причина)

2.  .........................................................................……………………………………………………………………………………………
(ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – Име, презиме, фамилия – Длъжност – Причина)

3.  .........................................................................……………………………………………………………………………………………
(ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП – Име, презиме, фамилия – Длъжност – Причина)

4.  .........................................................................……………………………………………………………………………………………

    (при повече от една страница, на всяка се отпечатва)

Дата: …………….                                         Подпис на служителя: .. .........................................
(име, подпис, печат)“
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§ 8. Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 5 

към чл. 1, ал. 1

Указание за попълване на уведомление за промяна 
на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, 
ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по 
регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен 

номер, издаден от НАП
Уведомлението се подава в случаите, в които ра

ботниците и служителите променят работодателя 
си без прекратяване на трудовото правоотношение 
и осигуряването им започва да се провежда чрез 
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, 
служебен номер, издаден от НАП на новия ра
ботодател. Когато промяната на работодателя не 
води до промяна в идентификационния код на 
работодателя, чрез който се провежда осигуря
ването, уведомление не се подава.

Уведомлението се подава и при промяна на 
единния идентификационен код (ЕИК) по ре
гистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен 
номер, издаден от НАП на осигурителя, без да 
се променя работодателят.

1. Код корекция – попълва се:
0 – При подаване на редовни данни.
1 – Когато се подава уведомление за кориги

ране на погрешно подадено уведомление. В този 
случай освен коригираните се попълват всички 
останали данни от подаденото преди това уве
домление. Този код не се използва за корекция в 
т. 3, 4 и 5, за което се подава първо уведомление 
с код заличаване и след това ново уведомление 
с редовни данни.

2 – Когато се заличава подадено преди това 
уведомление. В този случай се попълват само 
т. 3, 4 и 5 от уведомлението, останалите точки 
не се попълват.

2. Основание за промяната на работодате
ля – попълват се следните кодове:

1 – При сливане на предприятия (чл. 123, 
ал. 1, т. 1 КТ). Уведомление се подава от работо
дателя, приел работниците и служителите. По
пълват се толкова уведомления, колкото е броят 
на предприятията, които се сливат.

2 – При вливане на едно предприятие в друго 
(чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ). Уведомление се подава от 
работодателя, приел работниците и служителите. 
Попълват се толкова уведомления, колкото е 
броят на предприятията, които се вливат в друго 
предприятие.

3 – При разпределяне на дейността на едно 
предприятие между две или повече предприятия 
(чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се подават 
от всички работодатели, които приемат работници 
и служители. Подават се толкова уведомления, 
колкото са на брой предприятията, от които се 
прехвърлят работниците и служителите.

4 – При преминаване на обособена част от 
едно предприятие към друго (чл. 123, ал. 1, т. 4 
КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел 
работниците и служителите. Когато се приемат 
работници и служители от обособени части от 
повече от едно предприятие, се подават толкова 
уведомления, колкото са на брой обособените 
части, към които се прехвърлят работниците и 
служителите.

5 – При смяна на собственика на предприя
тието или на обособена част от него (чл. 123, ал. 1, 
т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя, 
приел работниците и служителите. Не се подава 
уведомление, когато при смяна на собственика 
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на предприятието не се извършва промяна в 
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, 
служебен номер, издаден от НАП. При смяна на 
собственика на обособена част от предприятие 
уведомление се подава от новия собственик за 
приетите при него работници и служители.

6 – При сключване или прекратяване на 
договор за отдаване на предприятието или на 
обособена част от него под наем, аренда или на 
концесия (чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ). Уведомле
ние се подава от работодателя, приел работниците 
и служителите. Уведомление се подава само в 
случай, че осигуряването на работниците и слу
жителите започва да се провежда чрез различен 
от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на 
търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

7 – При промяна на правноорганизационната 
форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ). 
Уведомление се подава от новото юридическо 
лице само ако осигуряването на работниците и 
служителите в него се провежда чрез различен 
от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на 
търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

8 – При промяна на ЕИК по регистър 
БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, 
издаден от НАП на осигурителя, без да се про
меня работодателят.

9 – При преотстъпване или прехвърляне на 
дейност от едно предприятие на друго, включи
телно прехвърляне на материални активи (чл. 123, 
ал. 1, т. 7 КТ).

3. Код на предишен работодател – попълва се 
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, 
служебен номер, издаден от НАП на осигурите
ля, чрез който се е провеждало осигуряването 
на работниците и служителите преди промяната 
на работодателя.

4. Код на новия работодател – попълва се 
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, 

служебен номер, издаден от НАП на осигурите
ля, чрез който ще се провежда осигуряването на 
работниците и служителите след промяната на 
работодателя.

5. Дата на промяна на работодателя – попълва 
се датата, от която е извършена промяната, съ
гласно съдебно решение или друг акт.
Данни за работниците или служителите, проме

нили работодателя
6. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден 

от НАП – попълва се единният граждански номер 
на наетото лице. За чуждестранните граждани 
се попълва личният номер, личният номер на 
чужденец или служебен номер, издаден от НАП.

6.1. Код – попълва се: 0 – ако лицето е с единен 
граждански номер, или 2 – ако лицето е с личен 
номер на чужденец, личен номер или служебен 
номер, издаден от НАП.

7. Име – попълва се собственото име на ра
ботника или служителя.

8. Презиме – попълва се презимето на работ
ника или служителя.

9. Фамилия – попълва се фамилията на работ
ника или служителя.

10. Код по ЕКАТТЕ – попълва се код на населе
ното място, където е работното място на лицето. 
Когато лицето изпълнява трудовите си задължения 
в повече от едно населено място, както и в други 
случаи, когато не е възможно да се определи код 
по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“. 

В долното поле на уведомлението се попълва 
датата на подаването му в ТД на НАП. Уведом
лението се подписва от ръководителя на пред
приятието или упълномощено от него лице и се 
подпечатва.“

§ 9. Приложение № 7 към чл. 1, ал. 2 се 
изменя така:

„Приложение № 7 
към чл. 1, ал. 2
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Указание за попълване на уведомление за издадено 
разпореждане за прекратяване на трудов договор 
по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно за

личаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ
1. Код корекция – попълва се: 0 – при подаване 

на редовни данни; 2 – за заличаване на подадено 
преди това уведомление.

2. Тип на документа – попълва се:
0 – когато се подава уведомление за служебно 

заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, 
ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване 
преди 1.01.2003 г.;

1 – когато се подава уведомление за служебно 
заличаване на уведомление в случаите на чл. 402, 
ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване 
след 1.01.2003 г.;

3 – когато се подава уведомление за издадено 
разпореждане за прекратяване на трудов договор 
по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.

3. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, слу
жебен номер, издаден от НАП на работодателя:

– за който е извършена проверка за преуста
новяване на дейността с оглед прекратяване на 
трудовото правоотношение от работника или 
служителя при условията на чл. 327, ал. 2 КТ;

– когато се подава уведомление за служебно 
заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.

4. ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден 
от НАП – попълва се за работника/служителя, на 
когото се прекратява трудовото правоотношение 
при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава 
уведомление за служебно заличаване в случаите 
на чл. 402, ал. 3 КТ.

4.1. Код – попълва се: 0 – ако лицето е с единен 
граждански номер, или 2 – ако лицето е с личен 
номер на чужденец, личен номер или служебен 
номер, издаден от НАП.

5. Име, презиме, фамилия – попълва се за ра
ботника/служителя, на когото се прекратява тру
довото правоотношение при условията на чл. 327, 
ал. 2 КТ, или се подава уведомление за служебно 
заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.

6. Основание – попълват се следните кодове за 
основанието на възникване на трудовото право
отношение:

01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, 
ал. 1, т. 1 КТ;

02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, 
т. 1 или чл. 68, ал. 6 КТ;

03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;

08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка 
с чл. 83 КТ;

09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка 
с чл. 89 КТ;

10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
14 – трудов договор по чл. 230 КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване 

по чл. 259 КТ;
16 – трудов договор по чл. 233б КТ.

Забележка. За трудовите договори, сключени 
със срок на изпитване по чл. 70 КТ (код 07), при 
прекратяване се попълва 01. 

7. Дата на сключване – попълва се (ддммгггг) 
датата на сключване на договора.

8. Дата на прекратяване – попълва се (ддммгггг) 
датата на прекратяване на договора.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) В срок до 30 октомври 2017 г. ра

ботодателят изпраща уведомления съгласно 
приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистри
раните преди 1 април 2017 г. трудови договори, 
като попълва: код за тип на документ – 2, код 
на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, 
ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на 
работника или служителя, основанието за 
сключване на трудовия договор или последното 
регистрирано допълнително споразумение, за 
„дата на сключване“ се попълва 1.04.2017 г., 
длъжностно наименование, код по НКПД, код 
по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното 
място, където е работното място на лицето при 
изпращане на уведомлението. Когато лицето 
изпълнява трудовите си задължения в повече от 
едно населено място, както и в други случаи, 
когато не е възможно да се определи код по 
ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“.

(2) Уведомление по ал. 1 се изпраща за 
трудови договори, които не са прекратени към 
датата на изпращането.

§ 11. Наредбата се издава на основание 
чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана 
с изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите и с председателя на На
ционалния статистически институт.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 април 
2017 г.

Министър: 
Гълъб Донев

1881
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-73 
от 20 февруари 2017 г.

На основание чл. 4б, ал. 3 и 4 от Закона за храните нареждам:
1. Утвърждавам Списък на признатите натурални минерални води в Република България съгласно 

приложение № 1 и Списък на натуралните минерални води от трети страни, официално признати в 
Република България, съгласно приложение № 2.

2. Отменям Заповед № РД-01-20 от 22.01.2016 г. (ДВ, бр. 19 от 2016 г.).

Министър: 
И. Семерджиев

Приложение № 1 
към т. 1 

Списък на признатите натурални минерални води в Република България

№ по 
ред

Търговско 
наименование

Име на водоизточника Място на 
експлоатация

1. Банкя
(Bankia)

Банкя сондаж ТК1 Иваняне
(Bankya sondazh TK1 Ivanyane)

Банкя
(Bankya)

2. Вега
(Vega)

Шивачево извор Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor Hadzhi Dimitar)

Шивачево
(Shivachevo)

3. Велинград
(Velingrad)

Велинград сондаж 5 Горски пункт
(Velingrad sondazh 5 Gorski punkt)

Велинград
(Velingrad)

4. Водица
(Voditza)

Водица сондаж Р-2
(Voditsa sondazh R-2)

Водица
(Voditsa)

5. Горна баня
(Gorna bania)

Горна баня сондаж 3
(Gorna banya sondazh 3)

Горна баня
(Gorna banya)

6. Горна баня
(Gorna bania)

Горна баня сондаж 4 и извор Домус дере
(Gorna banya sondazh 4 i izvor Domus dere)

Горна баня
(Gorna banya)

7. Девин
(Devin)

Девин сондаж 3
(Devin sondazh 3)

Девин
(Devin)

8. Девин
(Devin)

Девин сондаж 5
(Devin sondazh 5)

Девин
(Devin)

9. Долна баня
(Dolna bania)

Долна баня сондаж 141
(Dolna banya sondazh 141)

Долна баня
(Dolna banya)

10. Долче Вита
(Dolce Vita)

Шивачево извор Хаджи Димитър
(Shivachevo izvor Hadzhi Dimitar)

Шивачево
(Shivachevo)

11. Княжево
(Kniajevo)

Княжево сондаж 1 хг
(Knyazhevo sondazh 1 hg)

Княжево
(Knyazhevo)

12. Княжевска
(Knyazhevska)

Княжево сондаж Книжна фабрика
(Knyazhevo sondazh Knizhna fabrika)

Княжево
(Knyazhevo)

13. Ком
(Kom)

Бързия сондаж 1
(Barzia sondazh 1)

Бързия
(Barzia)

14. Леново
(Lenovo)

Леново сондаж 12
(Lenovo sondazh 12)

Леново
(Lenovo)
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№ по 
ред

Търговско 
наименование

Име на водоизточника Място на 
експлоатация

15. Михалково
(Mihalkovo)

Михалково сондажи 1аВП и 1 ВКП
(Mihalkovo sondazhi 1aVP i 1 VKP)

Михалково
(Mihalkovo)

16. Пирин Спринг
(Pirin Spring)

Баничан сондаж 273
(Banichan sondazh 273)

Баничан
(Banichan)

17. Старо Железаре
(Staro Jelezare)

Старо Железаре сондажи 2 и 4
(Staro Zhelezare sondazhi 2 i 4)

Старо Железаре
(Staro Zhelezare)

18. Хисар
(Hisar)

Хисаря сондажи 1 и 7
(Hisarya sondazhi 1 i 7)

Хисаря
(Hisarya)

19. Хисар
(Hissar)

Хисаря извор Чобан чешма
(Hisarya izvor Choban cheshma)

Хисаря
(Hisarya)

20. Хисаря
(Hissaria)

Хисаря сондаж 7
(Hisarya sondazh 7)

Хисаря
(Hisarya)

Приложение № 2  
към т. 1

Списък на натурални минерални води от трети страни, официално признати в Република България

№ по 
ред

Търговско наименование Име на водоизточника Място на експлоатация

1. Пелистерка 
(Pelisterka)

Меджитлия извор D-1
(Medzitlija izvor D-1)

Меджитлия Македония
(Medzitlija F.Y.R.O.M)

1943

ЗАПОВЕД № РД-01-74 
от 20 февруари 2017 г.

На основание чл. 18е, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества 
и смеси и във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1950 на Комисията от 4 ноември 2016 г. 
за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоцидите съгласно Регламент (ЕС) 
№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 300, 8.11.2016 г., стр. 14 – 18) нареждам:

I. Утвърждавам Списък на активните вещества и продуктовите типове, за които има решения на 
Европейската комисия за невключване в списъците по чл. 18e, ал. 1 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси, съгласно приложението, считано от 4 ноември 2017 г.

ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата на 
Министерството на здравеопазването.

ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Кунчев – главен държавен здравен 
инспектор.

Министър: 
И. Семерджиев

Приложение  
към т. I 

Номер на вписва-
не в приложение 
II към Делегиран 
регламент (ЕС) 

№ 1062/2014

Наименование на веществото ЕО номер CAS номер Продуктов тип или 
продуктови типове*

1021 5,5-диметил-1,3-дихлорохидан-
тоин (предефиниран съгласно 
вписване 152)

204-258-7 118-52-5 11

166 Цеталкониев хлорид (вж. впис-
ване 948)

204-526-3 122-18-9 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167 Бензилдиметил(октадецил) амо-
ниев хлорид (вж. вписване 948)

204-527-9 122-19-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
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Номер на вписва-
не в приложение 
II към Делегиран 
регламент (ЕС) 

№ 1062/2014

Наименование на веществото ЕО номер CAS номер Продуктов тип или 
продуктови типове*

213 Бензододециниев хлорид (вж. 
вписване 948)

205-351-5 139-07-1 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214 Миристалкониев хлорид (вж. 
вписване 948)

205-352-0 139-08-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331 Дидецилдиметиламониев бромид 
(вж. вписване 949)

219-234-1 2390-68-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384 Диметилдиоктиламониев хлорид 
(вж. вписване 949)

226-901-0 5538-94-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399 Бензилдодецилдиметиламониев 
бромид (вж. вписване 948)

230-698-4 7281-04-1 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418 Силициев диоксид – аморфен 231-545-4 7631-86-9 18

449 Меден сулфат 231-847-6 7758-98-7 2

554 р-[(дийодометил)сулфонил]толуен 243-468-3 20018-09-1 2

587 Децилдиметилоктиламониев хло-
рид (вж. вписване 949)

251-035-5 32426-11-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601 Бензилдиметилолеиламониев 
хлорид (вж. вписване 948)

253-363-4 37139-99-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615 3-феноксибензил (1RS, 3RS; 1RS, 
3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)- 2,2-ди-
метилциклопропанкарбоксилат 
(перметрин)

258-067-9 52645-53-1 9

637 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензилкокоалкилдиметил, 
хлориди (вж. вписване 948)

263-080-8 61789-71-7 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638 Четвъртични амониеви съедине-
ния, дикокоалкилдиметил, хлори-
ди (вж. вписване 949)

263-087-6 61789-77-3 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639 Четвъртични амониеви съеди-
нения, бис (алкил с произход 
от хидрогенирани животински 
мазнини)диметил, хлориди (вж. 
вписване 949)

263-090-2 61789-80-8 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C8-18-алкилдиметил, 
хлориди (вж. вписване 948)

264-151-6 63449-41-2 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668 Четвъртични амониеви съеди-
нения, ди-C6-12-алкилдиметил, 
хлориди (вж. вписване 949)

269-925-7 68391-06-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C8-16-алкилдиметил, 
хлориди (вж. вписване 948)

270-324-7 68424-84-0 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C10-16-алкилдиметил, 
хлориди (вж. вписване 948)

273-544-1 68989-00-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692 C10-16-алкилдиметиламини, N-ок-
сиди

274-687-2 70592-80-2 2



БРОЙ 23  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  71   

Номер на вписва-
не в приложение 
II към Делегиран 
регламент (ЕС) 

№ 1062/2014

Наименование на веществото ЕО номер CAS номер Продуктов тип или 
продуктови типове*

697 Четвъртични амониеви съеди-
нения, ди-C8-18-алкилдиметил, 
хлориди (вж. вписване 949)

277-453-8 73398-64-8 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000 Диводороден бис [моноперокси-
фталато(2–)-O1,OO1] магнезат 
(2–) хексахидрат

279-013-0 14915-85-4 2

998 Екстракт от маргоза, различен от 
този от ядки на Azadirachta indica, 
извлечен с вода и след това обра-
ботен с органични разтворители, 
и различен от този от студено 
пресовано масло от ядките на 
Azadirachta indica, извлечен със су-
перкритичен въглероден диоксид

283-644-7 84696-25-3 18

741 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C8-18-алкилдиметил, 
бромиди (вж. вписване 948)

293-522-5 91080-29-4 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020 5-етил-5-метил-1,3-дихлороими-
дазолидин-2,4-дион (предефини-
ран съгласно вписване 777)

401-570-7 89415-87-2 11

778 4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-
илметил)-1-(4-хлорофенил) пен-
тан-3-ол (тебуконазол)

403-640-2 107534-96-3 9

805 Продукт от реакцията на димети-
лов адипат, диметилов глутарат, 
диметилов сукцинат с водороден 
пероксид (перестан)

432-790-1 Не е прило-
жимо

2

923 Алкилбензилдиметиламониев 
хлорид (бензалкониев хлорид) 
(вж. вписване 948)

Смес 8001-54-5 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949 Четвъртични амониеви съедине-
ния (диалкилдиметил (алкил от 
C6-C18, наситен и ненаситен, и 
алкил с произход от животински 
мазнини, кокосов алкил и соев 
алкил) хлориди, бромиди, или 
метилсулфати) (DDAC)

С м е с  о т 
вк лючени 
в EINECS 
вещества

Не е прило-
жимо

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950 Четвъртични амониеви съедине-
ния (алкилтриметил (алкил от 
C8-C18, наситен и ненаситен, и 
алкил с произход от животински 
мазнини, кокосов алкил и соев 
алкил) хлориди, бромиди или 
метилсулфати) (TMAC)

С м е с  о т 
вк лючени 
в EINECS 
вещества

Не е прило-
жимо

8

948 Четвъртични амониеви съедине-
ния (бензилалкилдиметил (алкил 
от C8-C22, наситен и ненаситен, 
алкил с произход от животински 
мазнини, кокосов алкил и соев 
алкил) хлориди, бромиди или 
хидроксиди) (BKC)

С м е с  о т 
вк лючени 
в EINECS 
вещества

Не е прило-
жимо

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
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Номер на вписва-
не в приложение 
II към Делегиран 
регламент (ЕС) 

№ 1062/2014

Наименование на веществото ЕО номер CAS номер Продуктов тип или 
продуктови типове*

849 3 -феноксибензилов (1R)-цис, 
транс-2 ,2-диметил-3-(2-метил-
проп-1-енил)циклопропанкарбо-
ксилат (d-фенотрин)

Не е прило-
жимо

188023-86-1 18

1001 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C12-16-алкилдиметил, 
хлориди (различни от веществото, 
обхванато от вписване 671)

Не е прило-
жимо

Не е прило-
жимо

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C12-18-алкилдиметил, 
хлориди (различни от веществото, 
обхванато от вписване 667)

Не е прило-
жимо

Не е прило-
жимо

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C12-14-алкил [(етилфе-
нил) метил] диметил, хлориди 
(различни от веществото, обхва-
нато от вписване 725)

Не е прило-
жимо

Не е прило-
жимо

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005 Четвъртични амониеви съедине-
ния, бензил-C12-14-алкилдиметил, 
хлориди (различни от веществото, 
обхванато от вписване 724)

Не е прило-
жимо

Не е прило-
жимо

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006 Стъкло с алуминиев борен сре-
бърен цинков фосфат/Стъкло 
със съдържание на сребърен и 
цинков оксид

Не е прило-
жимо

398477-47-9 2, 7, 9

1009 Четвъртични амониеви съеди-
нения, ди-C8-10-алкилдиметил, 
хлориди (различни от веществото, 
обхванато от вписване 673)

Не е прило-
жимо

Не е прило-
жимо

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011 Четвъртични амониеви съеди-
нения, кокосов алкилтриметил, 
хлориди (различни от веществото, 
обхванато от вписване 635)

Не е прило-
жимо

Не е прило-
жимо

8

1012 Комплекс на алуминиев натриев 
силикат, сребро и цинк/Зеолит 
със сребро и цинк

Не е прило-
жимо

130328-20-0 2, 7, 9

598 (±)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлоро-
фенилетил) имидазол (технически 
имазалил)

Продукт за 
растителна 
защита

73790-28-0 3

* Неодобрени комбинации активно вещество/продуктов тип:
– комбинациите вещество/продуктов тип, изброени в настоящата таблица, включително наномате-

риали във всякакви форми;
– наноматериали във всякакви форми на всички комбинации вещество/продуктов тип, изброени 

в таблицата в част 1 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014, с изключение на 
наноформите, включени в посочената таблица, и

– наноматериали във всякакви форми на всички комбинации активно вещество/продуктов тип, 
одобрени до 4 август 2014 г., с изключение на тези, които са изрично одобрени.

1944
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-46-141 
от 1 март 2017 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за 
администрацията, чл. 33а, ал. 2 от Закона за 
подпомагане на земеделските производители 
и чл. 16г, ал. 4 от Наредба № 105 от 2006 г. за 
условията и реда за създаване, поддържане, 
достъп и ползване на Интегрираната система 
за администриране и контрол нареждам:

І. Одобрявам окончателен специализиран 
слой „Площи, допустими за подпомагане“ за 
Кампания 2016 като част от Система за иден-
тификация на земеделските парцели (СИЗП), 
който е актуализиран за 2016 г. чрез дешифрация 
(разчитане) на нова цифрова ортофотокарта 
(ЦОФК) на страната по самолетно и сателитно 
заснемане от 2016 г.; отразяване на резултатите 
от теренни проверки, извършени през година-
та от страна на Техническия инспекторат към 
ДФЗ – РА, и областните и общинските структури 
на МЗХ, както и чрез проверка на получени 
възражения срещу обхвата на специализирания 
слой „Площи, допустими за подпомагане“, одо-
брен със Заповед № РД-46-21 от 24.01.2016 г. на 
министъра на земеделието и храните.

ІІ. Окончателният специализиран слой „Пло-
щи, допустими за подпомагане“ за Кампания 
2016 се предоставя на Разплащателната агенция 
за извършване на задължителните кръстосани 
проверки съгласно чл. 37, ал. 2 и чл. 43 от Закона 
за подпомагане на земеделските производители 
на подадените през Кампания 2016 заявления 
за подпомагане, извършване на финална отори-
зация и плащания на площ за 2016 г., както и 
прием на заявления за подпомагане през 2017 г.

ІІІ. Въз основа на извършената финална ото-
ризация Разплащателната агенция да извърши 
корекции в извършените плащания по схеми 
и мерки за подпомагане на площ и да изпла-
ти допълнителни субсидии на земеделските 
стопани, при които първоначално е изплатено 
по-малка сума, а за земеделски стопани, при 
които се установи, че е изплатена по-голяма 
сума, Разплащателната агенция издава съответни 
АУПДВ съгласно приложимото национално и 
европейско законодателство.

ІV. Окончателният слой „Площи, допусти-
ми за подпомагане“ за Кампания 2016 да бъде 
публикуван на интернет страниците на МЗХ, 
секция „Идентификация на земеделски парцели“ 
и на ДФ „Земеделие“.

Заповедта подлежи на оспорване по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд.

Министър: 
Хр. Бозуков

1997

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-147 
от 28 февруари 2017 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за ад-
министрацията и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Устройстве-
ния правилник на Министерството на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 
2.12.2016 г.) във връзка с чл. 21д, ал. 3 и 4 от 
Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси изменям Заповед 
№ РД-289 от 27.05.2016 г. (ДВ, бр. 45 от 2016 г.) за 
утвърждаване на случаите на освобождаване от 
ограниченията за употреба на опасни вещества 
в определени материали и компоненти на елек-
трическото и електронното оборудване (ЕЕО) в 
частта на приложение № 2, както следва:

1. Точка 26 се изменя така:
„26. Олово в следните приложения, които се 

използват трайно при температура под -20° С при 
нормални условия на експлоатация и съхранение:

а) припои за печатни платки;
б) покрития на изводи на електрически и елек-

тронни елементи и покрития на печатни платки;
в) припои за свързване на проводници и кабели;
г) припои за свързване на измервателни пре-

образуватели (transducers) и сензори.
Олово в припои за електрически връзки със 

сензори за измерване на температурата в устрой-
ства, предназначени за периодично използване 
при температура под -150° С.

Валидни до 30 юни 2021 г.“
2. Създава се нова т. 31, както следва:
„31. Олово, кадмий, шествалентен хром и 

полибромирани дифенилови етери (PBDE) в ре-
зервни части, взети обратно от и използвани за 
ремонта на медицински изделия, вкл. инвитро 
диагностични медицински изделия, или електрон-
ни микроскопи и техните принадлежности, при 
условие, че повторната употреба се извършва в 
подлежащи на одит междуфирмени системи със 
затворен цикъл и че всяка повторна употреба на 
части е съобщена на потребителя.

Валидно до:
а) 21 юли 2021 г. за употреба в медицински 

изделия, различни от инвитро диагностични 
медицински изделия;

б) 21 юли 2023 г. за употреба в инвитро диаг-
ностични медицински изделия;

в) 21 юли 2024 г. за употреба в електронни 
микроскопи и техните принадлежности.“

3. Създава се т. 43:
„43. Кадмиеви аноди в клетки на Херш за 

кислородни датчици, използвани в промишлени 
прибори за контрол и управление, когато се 
изиск ва чувствителност под 10 ppm.

Изтича на 15 юли 2023 г.“
Контрола по изпълнението на заповедта въз-

лагам на директора на дирекция „Превантивна 
дейност“ при Министерството на околната среда 
и водите.
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Тази заповед адаптира приложение IV към 
Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета относно ограничението за употреба 
на определени опасни вещества в електрическото 
и електронното оборудване съгласно следните 
делегирани директиви, считано от:

1. 28 февруари 2017 г. по отношение на Деле-
гирана директива (ЕС) 2016/585 на Комисията 
от 12 февруари 2016 г. (OB, L 101, 16.04.2016 г.), 
приложимо от 6 ноември 2017 г.;

2. 30 април 2017 г. по отношение на Делеги-
рана директива (ЕС) 2016/1028 на Комисията от 
19 април 2016 г. (OB, L 168, 25.06.2016 г.);

3. 30 април 2017 г. по отношение на Делеги-
рана директива (ЕС) 2016/1029 на Комисията от 
19 април 2016 г. (OB, L 168, 25.06.2016 г.).

Тази заповед е неразделна част от Заповед 
№ РД-289 от 27.05.2016 г. на министъра на окол-
ната среда и водите, която в останалата си част 
остава непроменена.

За министър: 
М. Начева

1896

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 208-Б 
от 23 февруари 2017 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 (ЗКФМ), чл. 12 от Закона за па-
зарите на финансови инструменти и чл. 16, ал. 1, 
т. 5 от Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, 
на които трябва да отговарят физическите лица, 
които по договор непосредствено извършват сдел-
ки с финансови инструменти и инвестиционни 
консултации относно финансови инструменти, 
както и реда за придобиване и отнемане на пра-
вото да упражняват такава дейност Комисията 
за финансов надзор реши:

Отнема правото на Димитър Георгиев Торбов 
да упражнява дейност като брокер, признато със 
сертификат № 149-Б от 27.11.1998 г. от Комисията 
по ценните книжа и фондовите борси.

На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението 
може да бъде обжалвано пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок от съобщаването 
му, което не спира неговото изпълнение.

Председател: 
К. Караиванова

1867

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 133 
от 23 февруари 2017 г.

Със Заповед № РА50-419 от 1.07.2016 г. на 
главния архитект на СО е разрешено да се изра-
боти проект на обемно-устройствено проучване 
и проект за изменение на ПУП – план за регу-
лация и застрояване и работен устройствен план 
със специфични правила и нормативи към тях 
на урегулираните поземлени имоти с лице към 
бул. Тодор Александров от о.т. 46 до о.т. 65 от 
прилежащите му квартали, както следва:

• м. Центъра – Западно направление – кв. 169, 
кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 176, кв. 177, кв. 178, 
кв. 179, кв. 180, кв. 181, кв. 182, кв. 183, кв. 184, 
кв. 185, кв. 186, кв. 187, кв. 213, кв. 214, кв. 215, 
кв. 216, кв. 217, кв. 218, кв. 219, кв. 220, кв. 221, 
кв. 222, кв. 225, кв. 226, кв. 227 и кв. 228, район 
„Възраждане“, и прилежащите на кръстовището 
на бул. Константин Величков и бул. Тодор Алек-
сандров урегулирани поземлени имоти в кв. 169, 
м. Разсадника – бежанци, район „Красна поляна“, 
и в кв. 169, м. Ж.к. Разсадника – бежанци, район 
„Илинден“;

• м. Пробив бул. Пенчо Славейков – кв. 173, 
кв. 174, кв. 175, кв. 223 и кв. 224, район „Въз-
раждане“.

Със Заповед № РА50-433 от 5.07.2016 г. на 
главния архитект на СО е разрешено да се изра-
боти проект на обемно-устройствено проучване 
и проект за изменение на ПУП – план за регу-
лация и застрояване и работен устройствен план 
със специфични правила и нормативи към тях 
за урегулираните поземлени имоти с лице към 
бул. Тодор Александров и бул. Христо Ботев от 
кв. 210, кв. 211 и кв. 212, м. Центъра – Западно 
направление.

Изработването на обемно-устройственото 
проучване и специфични правила и нормативи е 
възложено в обхвата на двете разрешения по реда 
на чл. 126, ал. 1 ЗУТ на „Румина АМ“ – ЕООД, 
с водещ проектант арх. Румяна Запрянова-То-
дорова. Изборът на изпълнител е направен по 
реда на ЗОП и на основание факта, че „Румина 
АМ“ – ЕООД, е автор на проекта за ПУП – ПРЗ 
за м. Центъра – Западно направление – част в 
обхват от бул. Мария-Луиза до бул. Христо Ботев, 
одобрен с Решение № 322 по протокол № 90 от 
26.05.2011 г. на СОС.

Обемно-устройствено проучване със СПН 
към ПУП и/или ПУП и РУП са изготвени 
първоначално само в обхвата на урегулираните 
поземлени имоти с лице към бул. Тодор Алек-
сандров, намиращи се в кв. 210, кв. 211, кв. 212 
и кв. 225. Същите са разгледани на разширен 
състав на ОЕСУТ на 12.07.2016 г., като са изра-
зени особени мнения относно необходимостта от 
цялостно визуално изследване на застрояването 
по бул. Тодор Александров и на натоварването 
на транспортната и друга инфраструктура.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-2737 от 21.07.2016 г. 
в Столичния общински съвет е внесен доклад с 
проекторешение за приемане на обемно-устрой-
ствено проучване и СПН към ПУП и РУП в об-
хват кв. 225, УПИ XI-9, 10, 11, 12 „за адм. офиси 
и обслужване“ и УПИ V-7, 8 „за адм. офиси и 
обслужване“ и прекратяване на производството 
по изработване и одобряване на ИПРЗ и РУП 
по отношение на тези имоти.

С писмо изх. № № САГ16-ГР00 -2738 от 
22.07.2016 г. в Столичния общински съвет е вне-
сен доклад с проекторешение за приемане на 
обемно-устройствено проучване в обхват: УПИ 
I-3, II-4, 5, IV-6, V-6 „за озеленяване“, VI-6 „за 
адм. сграда“ от кв. 210; УПИ I-3, II-4, III-5, IV-6 
от кв. 211; УПИ I-23 „за общ. обсл. сграда“, УПИ 
II-10, 11, 12, 13 „за общ. обсл. сграда“ от кв. 212, 
м. Центъра – Западно направление; одобряване 
на РУП със специфични правила и нормативи 
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за УПИ I-23, кв. 212, м. Центъра – Западно на-
правление; одобряване на специфични правила и 
нормативи към действащите ПУП и РУП за УПИ 
VI-6, кв. 210, м. Центъра – Западно направление; 
прекратяване на административното производ-
ство по изработване и одобряване на ИПРЗ и 
РУП по отношение на УПИ VI-6, кв. 210, м. 
Центъра – Западно направление; прекратяване на 
административното производство по изработване 
и одобряване на ИПРЗ по отношение на УПИ 
I-23, кв. 212, м. Центъра – Западно направление.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-2738-[8] от 
17.02.2017 г. докладите са изтеглени от СОС.

През м. декември 2016 г. е внесено обемно-
устройствено проучване със СПН към ПУП в 
обхвата на двете горецитирани разрешения.

Обемно-устройственото проучване и специ-
фичните правила и нормативи са разгледани от 
ОЕСУТ – разширен състав, с протокол № ЕС-Г-
98 от 16.12.2016 г., т. 1, като същите са приети и 
е предложено на главния архитект на Столична 
община да внесе доклад в Столичния общински 
съвет за приемането им.

Настоящият проект за обемно-устройствено 
проучване и специфичните правила и норма-
тиви обхваща само урегулираните поземлени 
имоти по рамката на бул. Тодор Александров от 
ул. Опълченска до бул. Константин Величков: 
м. Центъра – Западно направление – кв. 169, 
кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 176, кв. 177, кв. 178, 
кв. 179, кв. 180, кв. 181, кв. 216, кв. 217, кв. 218, 
кв. 219, кв. 220, кв. 221, кв. 222, кв. 225, кв. 226, 
кв. 227 и кв. 228, и м. Пробив бул. Пенчо Славей-
ков – кв. 173, кв. 174, кв. 175, кв. 223 и кв. 224, за 
които на основание чл. 9, ал. 4, изр. 2 ЗУЗСО не 
се изисква положително становище на Министер-
ството на културата преди приемането им, тъй 
като същите не попадат в квартали с обекти на 
културно-историческото наследство.

При горната фактическа обстановка се уста-
новява от правна страна следното:

Обемно-устройственото проучване и израбо-
тените въз основа на него специфични правила и 
нормативи към подробните устройствени планове 
са изработени въз основа на служебно възлагане 
по реда на чл. 126, ал. 1 ЗУТ на основание чл. 9, 
ал. 3 и 4 ЗУЗСО и т. 9 от приложението към 
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 3 и 4 
ЗУЗСО застрояването в устройствената зона 
„Зона на новия делови център“ (Ц1), в която 
попадат всички урегулирани поземлени имоти 
с лице към бул. Тодор Александров – предмет 
на разработката, се осъществява въз основа на 
подробни устройствени планове, придружени от 
специфични правила и нормативи за тяхното 
прилагане, определени от Столичния общински 
съвет. Специфичните правила и нормативи за 
застрояване на отделните квартали в зоната се 
определят въз основа на обемно-устройствено 
проучване, прието от Столичния общински съвет.

Обемно-устройственото проучване дава це-
лесъобразно разполагане на застрояването в 
урегулираните поземлени имоти, необходимата 
представа за архитектурното оформяне на рамката 
на булеварда, като е преценена целесъобразността 

на предвижданията на действащите подробни ус-
тройствени планове при допустимите показатели 
за функционална зона на новия делови център.

Въз основа на обемно-устройственото про-
учване са изработени специфични правила и 
нормативи, които ще осигурят законосъобразно 
и целесъобразно градоустройствено решение и 
създаване на хармоничен облик на бул. Тодор 
Александров.

Действащите подробни устройствени планове 
за отделните квартали са посочени в приложение 
№ 1 към специфичните правила и нормативи за 
застрояване за отделните квартали.

Същите са одобрени без СПН към тях, из-
работени въз основата на обемно-устройствено 
проучване.

Одобрените до приемане на обемно-устрой-
ственото проучване и определените въз основа на 
него СПН подробни устройствени планове обаче 
са влезли в сила и с оглед правната стабилност и 
спазване на принципа на съразмерност по чл. 6 
АПК, съгласно който с административния акт не 
могат да се засягат права и законни интереси в 
по-голяма степен от най-необходимото за целта, 
за която се издава актът, те запазват действието 
си, ако не им противоречат.

При противоречие на предвижданията на 
действащите планове с приетото обемно-устрой-
ствено проучване и определените въз основа на 
него СПН следва да се изработят и одобрят из-
менения на тези планове по общия ред на Закона 
за устройство на територията.

С оглед на необходимостта от индивидуал-
на преценка съответствието на действащите 
планове с обемно-устройственото проучване и 
СПН, изработени въз основа на него, както и 
с оглед ограничения бюджет на Направление 
„Архитектура и градоустройство“ за 2017 г. за 
възлагане изработването на ПУП, то откритото 
производство по изработване и одобряване на 
проекти за ИПРЗ и РУП в териториалния обхват 
на настоящото обемно-устройствено проучване 
и СПН, разрешено със Заповед № РА50-419 от 
1.07.2016 г. на главния архитект на СО, следва да 
бъде прекратено.

При констатиране на противоречие на дейст-
ващ ПУП с приетото обемно-устройствено проуч-
ване и СПН процедурите по ИПРЗ и РУП следва 
да се провеждат по искане на заинтересованите 
лица – собственици и носители на ограничени 
вещни права в урегулираните поземлени имоти, 
за които е налице това противоречие.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 9, 
ал. 3 и 4 ЗУЗСО, чл. 56, ал. 1 АПК, устройствена 
категория по т. 9 (Ц1) от приложението към чл. 3, 
ал. 2 ЗУЗСО и протокол на специализиран разши-
рен състав на ОЕСУТ № ЕС-Г-98 от 16.12.2016 г., 
т. 1, Столичният общински съвет реши:

1. Приема проект на обемно-устройствено 
проучване за урегулираните поземлени имоти 
с лице към бул. Тодор Александров в обхват от 
ул. Опълченска до бул. Константин Величков: 
м. Центъра – Западно направление – кв. 169, 
кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 176, кв. 177, кв. 178, 
кв. 179, кв. 180, кв. 181, кв. 216, кв. 217, кв. 218, 
кв. 219, кв. 220, кв. 221, кв. 222, кв. 225, кв. 226, 
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кв. 227 и кв. 228, и м. Пробив бул. Пенчо Сла-
вейков – кв. 173, кв. 174, кв. 175, кв. 223 и кв. 224, 
съгласно приложения проект.

2. Одобрява специфични правила и норма-
тиви към действащите подробни устройствени 
планове за урегулираните поземлени имоти с 
лице към бул. Тодор Александров в обхват от 
ул. Опълченска до бул. Константин Величков: 
м. Центъра – Западно направление – кв. 169, 
кв. 170, кв. 171, кв. 172, кв. 176, кв. 177, кв. 178, 
кв. 179, кв. 180, кв. 181, кв. 216, кв. 217, кв. 218, 
кв. 219, кв. 220, кв. 221, кв. 222, кв. 225, кв. 226, 
кв. 227 и кв. 228, и м. Пробив бул. Пенчо Сла-
вейков – кв. 173, кв. 174, кв. 175, кв. 223 и кв. 224.

3. Прекратява откритото със Заповед № РА50-
419 от 1.07.2016 г. на главния архитект на СО 
административно производство по изработване 
и одобряване на ИПРЗ и РУП за урегулира-
ните поземлени имоти с лице към бул. Тодор 
Александров в обхват от ул. Опълченска до 
бул. Константин Величков: м. Центъра – Западно 
направление – кв. 169, кв. 170, кв. 171, кв. 172, 
кв. 176, кв. 177, кв. 178, кв. 179, кв. 180, кв. 181, 
кв. 216, кв. 217, кв. 218, кв. 219, кв. 220, кв. 221, 
кв. 222, кв. 225, кв. 226, кв. 227 и кв. 228, и м. 
Пробив бул. Пенчо Славейков – кв. 173, кв. 174, 
кв. 175, кв. 223 и кв. 224.

4. Подробните устройствени планове, одо-
брени до приемане на обемно-устройственото 
проучване и определените въз основа на него 
СПН, запазват действието си, ако не им проти-
воречат. При противоречие на предвижданията 
на тези планове с приетото обемно-устройствено 
проучване и определените въз основа на него 
СПН се изработва и одобрява изменение на тези 
планове по общия ред на Закона за устройство 
на територията.

Всички ограничения и изисквания на насто-
ящите специфични правила и нормативи задъл-
жително се отразяват при издаване на визи за 
проучване и проектиране и се спазват стриктно 
при одобряване на инвестиционните проекти.

Решението, приетото обемно-устройствено 
проучване и одобрените специфични правила и 
нормативи към действащите подробни устрой-
ствени планове да се публикуват на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com).

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с 
§ 9 ПЗРЗУЗСО и чл. 56, ал. 3 АПК.

Решението по т. 2 може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Администра-
тивния съд – София-град, в 30-дневен срок от 
съобщаването му.

Решението по т. 3 може да бъде обжалвано 
по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред 
Административния съд – София-град, в 14-дневен 
срок от съобщаването му.

Жалбите се подават в район „Възраждане“ и 
се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
в дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитек-
тура и градоустройство“ на Столичната община.

Председател: 
Е. Герджиков

1907

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-17-7706-63 
от 6 февруари 2017 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, 
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за ад-
министрацията нареждам:

І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти 
на местност Боровец-север, землище кв. Галата, 
община Варна, област Варна, като една част от 
имотите по този план представляват земеделска 
земя, а останалата част попадат в околовръстния 
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 
ПЗРЗСПЗЗ, в частта относно новообразувани 
имоти и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила 
на 22.04.2014 г. Решение № 1210 от 11.03.2014 г. 
по гр.д. № 19150/2012 г. на Административ-
ния съд – Варна, и влязло в законна сила на 
28.12.2013 г. решение № 5345 от 27.11.2011 г. по 
адм.д. № 19137/2012 г. на Районния съд – Варна:

В първоначално одобрения ПНИ на м. Боровец-
север, землище кв. Галата, община Варна, област 
Варна, като една част от имотите по този план 
представляват земеделска земя, а останалата част 
попадат в околовръстния полигон на селищно 
образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, в частта 
относно новообразувани имоти и регистри към 
тях се извършват следните промени:

За НИ № 752 с площ 1009,11 кв. м в регистъра 
се заличава вписаният като собственик „Величка 
Петрова Стоянова“ и като собственик се вписва 
Йовчо Георгиев Костов с н.а. за 1000 кв. м ид.ч.

За НИ № 2745 с площ 1067,62 кв. м в регис-
търа се заличава вписаният „неидентифициран 
собственик“ и като собственик се вписва Йовчо 
Георгиев Костов с н.а. за 1000 кв. м ид.ч.

Промените са отразени в таблицата за изчис-
ление на дължимото обезщетение.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 
2.07.2013 г. решение № 2819 от 8.06.2013 г. по гр.д. 
№ 17669/2012 г. на Районния съд – Варна:

В първоначално одобрения ПНИ на м. Боро-
вец-север, землище кв. Галата, община Варна, 
област Варна, като една част от имотите по този 
план представляват земеделска земя, а остана-
лата част попадат в околовръстния полигон на 
селищно образувание по § 4, ал. 2  ПЗРЗСПЗЗ, 
се извършват следните промени:

Новообразуван имот № 10135.5401.1965 става с 
площ 611 кв. м и в регистъра като собственик се 
вписват наследниците на Никола Дамянов Кузма-
нов с решение на Поземлена комисия – Варна, 
по заявление вх. № 50104.

Новообразуван имот № 10135.5401.5 става с 
площ 51 495 кв. м, за който в регистъра като 
собственик е вписана Община Варна.

Промените са отразени в таблицата за изчис-
ление на дължимото обезщетение.

3. В изпълнение на влязло в законна сила на 
16.04.2014 г. решение № 5633 от 10.12.2013 г. по 
гр.д. № 30/2013 г. на Районния съд – Варна, и 
допълнено с решение № 1381 от 18.03.2014 г. по 
гр.д. № 30/2013 г. на Районния съд – Варна:

В първоначално одобрения ПНИ на м. Боро-
вец-север, землище кв. Галата, община Варна, 
област Варна, като една част от имотите по този 
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план представляват земеделска земя, а останалата 
част попадат в околовръстния полигон на СО по 
§ 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, в границите на НИ 3216 се 
извършват следните промени:

Новообразува се имот № 1222 с площ 1221 кв. м 
и в регистъра към ПНИ като собственик за 
1200 кв. м ид. части се вписва Христо Запрянов 
Иванов с н.а. за 600 кв. м ид. части и с н.а. за 
600 кв. м ид.ч.

Новообразува се имот № 1220 с площ 1139 кв. м 
и в регистъра към ПНИ като собственик се впис-
ва Донка Любенова Янева с н.а. за 1000 кв. м.

Променят се границите и площта на новооб-
разуван имот № 3216, който става с площ 40 кв. м 
и в регистъра като собственик се вписва само 
Николина Грудова Костадинова (съгласно данните 
за имот № 342 по ПКП).

Промените да се отразят в таблицата за из-
числение на дължимото обезщетение.

ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните 
имоти на селищно образувание, местност Мана-
стирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище 
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта 
относно новообразувани имоти и регистри към 
тях, както следва:

1. В изпълнение на решение № 2076 от 
3.12.2009 г. по адм.д. № 3119/2008 г. на Адми-
нистративния съд – Варна, Решение № 14166 от 
3.11.2011 г. по адм.д. № 4149/2010 г. на Върховния 
административен съд на Република България, Ре-
шение № 654 от  9.01.2012 г. по адм.д. № 3119/2008 г. 
на Административния съд – Варна, и Решение 
№ 591 от 5.01.2013 г. по адм.д. № 6790/2012 г. на 
Върховния административен съд на Република 
България:

В ПНИ на м. Манастирски рид, Бялата чешма 
и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, 
област Варна, се извършват следните промени:

За НИ № 762, КР 517 с площ 600 кв. м в ре-
гистъра се заличава вписаният като собственик 
„Димитър Маринов Димитров, с други“ и като 
собственик се вписва Станка Димитрова Дими-
трова с н.а.

Промените са отразени в таблицата за изчис-
ление на дължимото обезщетение.

2. В изпълнение на влязло в законна сила на 
22.06.2011 г. Решение № 492 от 8.03.2010 г. по адм.д. 
№ 3337/2008 г. на Административния съд – Варна:

В първоначално одобрения ПНИ на м. Мана-
стирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, земли-
ще кв. Виница, община Варна, област Варна, се 
извършват следните промени:

За НИ № 917 с площ 687,09 кв. м в регистъра 
се заличава вписаният като собственик „Краси-
мира Йорданова Момчилова“ и като собственик 
се вписва Данко Христов Момчилов с н.а. за 
600 кв. м ид.ч.

Промените са отразени в таблицата за изчис-
ление на дължимото обезщетение.

IІІ. Одобрявам плана на новообразуваните 
имоти на селищно образувание местност Трака-
та, землище кв. Виница, община Варна, област 
Варна, в частта относно новообразувани имоти 
и регистри към тях, както следва:

1. В изпълнение на влязло в законна сила на 
9.11.2009 г. решение № 80 от 5.02.2009 г. по гр.д. 
№ 755/2006 г. на Окръжния съд – Варна, Решение 

№ 23309 от 9.11.2009 г. по адм.д. № 5649/2009 г. 
на Върховния административен съд на Република 
България:

В първоначално одобрения ПНИ на СО м. 
Траката, землище кв. Виница, община Варна, 
област Варна, се извършват следните промени:

Новообразуван имот № 599 с площ 978 кв. м в 
регистъра се заличава вписаният като собственик 
„Стоян Петков Стоянов, с други“ и като собстве-
ници се вписват наследниците на Деспина Янева 
Зоицова със съдебно решение от 1.06.2005 г. по 
гр.д. № 3034/2004 г. на Районния съд – Варна, за 
880 кв. м от 978 кв. м, решение на Поземлена 
комисия – Варна, за 33 кв. м ид.ч. от 978 кв. м и 
наследниците на Костадин Панайотов Стоянов 
за 65 кв. м ид.ч. от 978 кв. м.

Промените са отразени в таблицата за изчис-
ление на дължимото обезщетение.

Заповедта подлежи на обжалване пред Район-
ния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародва-
нето є в „Държавен вестник“.

Областен управител: 
С. Пасев

1935

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – 
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 63 
от 21 февруари 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект на ПУП – парцеларен план 
за обект: „Водопроводи за промишлена зона в 
землището на с. Царацово, Община „Марица“ 
(етап но строителство), при следните отделни етапи:

Обект 1 – с трасе по урбанизирана терито-
рия с издадено разрешение за строеж № 24 от 
31.01.2017 г.;

Обект 2 – от новопроектиран водопровод 
до полски път с ПИ 137.2 до (ПИ 106.21) УПИ 
106020-I – бетонов център – L=315 м, PЕ-HD 
∅ 160/9,5 мм/1,0 МРа;

Обект 3 – от новопроектиран водопровод 
до полски път с ПИ 137.2 до (ПИ 101.6) УПИ 
II-101006 – автосервиз и автосалон – L=251 м, 
PЕ-HD ∅ 160 /9,5 мм/1,0 МРа и L=38 м, PЕ-HD 
∅ 125/7,4 мм/1,0 МРа при преминаването под 
пътя и жп линията;

Обект 4 – от новопроектиран водопровод, 
захранващ (ПИ 101.6) УПИ II-101006 – автосер-
виз и автосалон, до ПИ 101.2 – склад за сел-
скостопанска продукция, и ПИ 133.1 – склад за 
селскостопанска продукция – L=365 м, PЕ-HD 
∅ 160/9,5 мм/1,0 МРа;

Обект 5 – от новопроектиран водопровод, за-
хранващ (ПИ 101.6) УПИ II-101006 – автосервиз и 
автосалон, до (ПИ 133.353) УПИ II-133.10 – склад 
за селскостопанска продукция – L=161 м, PE-
HD ∅ 160/9,5 мм 1,0 МРа и L=307 м, PЕ-HD 
∅ 250/14,8 мм/1,0 МРа, в участъка, успореден 
на асфалтовия път;

Обект 6 – от новопроектиран водопровод, 
захранващ ПИ 133.1 – склад за селскостопанска 
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продукция до (ПИ 133.353) УПИ II-133.10 – склад за 
селскостопанска продукция – водопроводен учас-
тък, затварящ водопроводния пръстен – L=317  м, 
PE-HD ∅ 160/9,5 мм/1,0 МРа.

Председател: 
Г. Трендафилова

1837

РЕШЕНИЕ № 64 
от 21 февруари 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1. т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за 
прилагане на Закона за опазване на земеделските 
земи Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе 
за проектиране на обект: „Уличен водопровод 
РЕ-HD ∅ 90 с L=172 м и улична напорна кана-
лизация РЕ-HD ∅ 160 с L=186 м, за нуждите на 
обект: „Предприятие за сортиране и рециклиране 
на текстил“ в УПИ II-31 – за стопанска дейност, 
по КК на с. Бенковски, община „Марица“, във 
връзка с искане от „Хюманита“ – АД, предста-
влявано от Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, 
с вх. № 53-01-282(5) от 3.10.2016 г.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред 
Административния съд – Пловдив, в едномесечен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Г. Трендафилова

1838

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 372 
от 16 февруари 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 
ал. 2, т. 2 ЗУТ и решение № 11 от протокол № 26 
от 14.12.2016 г. на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията Общинският съ-
вет – гр. Троян, реши:

Одобрява проект на подробен устройствен 
план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) за поземлен имот 
с идентификатор 80981.350.400, парцел І – „За 
училище и природонаучен музей“, кв. 29, с. Черни 
Осъм, като се обособяват два нови урегулирани 
поземлени имота (УПИ): І-400 – „За училище“, 
и ІІІ – „За природонаучен музей“. Променя се 
трасето на централната обслужваща улица, като 
се създава уширение и тупик с ОТ 303-304-305-
306, а ОТ 74 се заличава.

Графичната част на проекта е неделима част 
от това решение.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението 
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател:  
Н. Тодоров

1727

ОБЩИНА ЧИРПАН

РЕШЕНИЕ № 219 
от 28 февруари 2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир-
пан, реши: 

Одобрява проекта за ПУП – парцеларен 
план за обект: „Довеждащ път – имот № 000532 
до ПСОВ в имот № 147180“, в землището на 
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора, 
чрез Община Чирпан съгласно разпоредбите на 
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

Председател:  
Д. Драгийска

1715

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО, 
ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 189 
от 25 октомври 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА във 
връзка с чл. 31 и чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 ЗАТУРБ 
Общинският съвет – с. Ветрино, реши:

Допуска промяна на границата между с. Ягни-
ло и с. Доброплодно по картата на възстанове-
ната собственост на с. Ягнило и с. Доброплодно 
съобразно изготвената скица-проект в следния 
смисъл:

Премахва поземлен имот 400004 в землището 
на с. Ягнило с площ 1040,233 дка, горскостопан-
ска територия, собственост на МЗГ – Държавно 
лесничейство.

Образува се поземлен имот 400008 в землището 
на с. Ягнило с площ 310,673 дка, собственост на 
МЗГ – Държавно лесничейство.

Образува се поземлен имот 401001 в землището 
на с. Доброплодно с площ 729,560 дка, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство.

От новообразуван имот 401001 се образуват 
два проектни имота: поземлен имот 401002 в 
землището на с. Доброплодно с площ 0,500 дка, 
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, 
и поземлен имот 401003 с площ 729,560 дка, 
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство.

Председател: 
Д. Николова

1841

86. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния 
район на Плевенския окръжен съд и Админи-

стративния съд – Плевен, за 2017 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Милен Димитров Михайлов, графически, 

дактилоскопни, технически, балистически.
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Цветан Маринов Цветанов, графически, по-
черкови-графически, техническо изследване на 
документи.

Генади Николов Георгиев, дактилоскопни, 
почерк, техническо изследване на документи, 
балистически и трасологически.

Йордан Николов Йорданов, писмени доказа-
телства, видеоанализ и лицева идентификация.

Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, 
графични, технически, балистически.

Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, експертизи на писмени 
доказателства – технически и графически. 

Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, тех-
нически, балистически и трасологически.

Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, тра-
сологически, технически, балистически.

Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, 
трасологически, технически, балистически и 
химически.

Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, 
графически, технически, балистически и трасо-
логически.

Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, 
балистически и трасологически.

Петьо Андреев Монов, дактилоскопни.
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, 

графически, технически, балистически.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, 

изследване на писмени доказателства, балисти-
чески и трасологически.

Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балисти-
чески и трасологически.

Пламен Петров Михайлов, графологични, 
дактилоскопни, технически, балистически, тра-
сологически.

1.2. Трасологични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, 

дактилоскопни, технически, балистически.
Цветан Маринов Цветанов, графически, по-

черкови-графически, техническо изследване на 
документи.

Генади Николов Георгиев, дактилоскопни, 
почерк, техническо изследване на документи, 
балистически и трасологически.

Йордан Николов Йорданов, писмени доказа-
телства, видеоанализ и лицева идентификация.

Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, 
графични, технически, балистически.

Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, експертизи на писмени 
доказателства – технически и графически. 

Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, тех-
нически, балистически и трасологически.

Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, тра-
сологически, технически, балистически.

Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, 
трасологически, технически, балистически и 
химически.

Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, 
графически, технически, балистически и трасо-
логически.

Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, 
балистически и трасологически.

Петьо Андреев Монов, дактилоскопни. 

Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, 
графически, технически, балистически.

Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, 

изследване на писмени доказателства, балисти-
чески и трасологически.

Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балисти-
чески и трасологически.

Пламен Петров Михайлов, графилогични, 
дактилоскопни, технически, балистически, тра-
сологически.

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Милен Димитров Михайлов, графически, 

дактилоскопни, технически, балистически.
Цветан Маринов Цветанов, графически, по-

черкови-графически, техническо изследване на 
документи.

Генади Николов Георгиев, дактилоскопни, 
почерк, техническо изследване на документи, 
балистически и трасологически.

Йордан Николов Йорданов, писмени доказа-
телства, видеоанализ и лицева идентификация.

Румен Димитров Дойков, дактилоскопни, 
графични, технически, балистически. 

Иван Тодоров Аков, дактилоскопни, трасоло-
гически, балистически, експертизи на писмени 
доказателства – технически и графически. 

Даниел Вълчев Андреев, дактилоскопни, тех-
нически, балистически и трасологически.

Тодор Кирилов Петров, дактилоскопни, тра-
сологически, технически, балистически.

Анелия Петрова Георгиева, дактилоскопни, 
трасологически, технически, балистически и 
химически.

Цветослав Любомиров Попов, дактилоскопни, 
графически, технически, балистически и трасо-
логически.

Христофор Димитров Жеков, дактилоскопни, 
балистически и трасологически.

Петьо Андреев Монов, дактилоскопни. 
Велизар Йорданов Станев, дактилоскопни, 

графически, технически, балистически.
Петко Димитров Петков, дактилоскопни.
Венцислав Цветанов Здравков, дактилоскопни, 

изследване на писмени доказателства, балисти-
чески и трасологически.

Спас Тихомиров Захариев, дактилоскопни, 
изследване на писмени доказателства, балисти-
чески и трасологически.

Пламен Петров Михайлов, графологични, 
дактилоскопни, технически, балистически, тра-
сологически.

1.4. Биометрични криминалистични експер-
тизи

Иваничка Евлогиева Пецова, химически.
Нина Крумова Кунова, химически, физико-

химически.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Пенко Николов Тотев, съдебна медицина.
Д-р Пламен Димитров Доровски, съдебна 

медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-

дицина.
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2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни 
повреди

Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-
дицина.

Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста-

новяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен 

биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология. 
2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден-

тификация на човека
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен 

биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология. 
2.5. Съдебномедицинска експертиза по пис-

мени данни
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-

дицина.
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Д-р Петко Иванов Лисаев, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

биохимик – клиничен химик.
Николай Гинчев Тюфетчиев, молекулярен 

биолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно 

здраве
Д-р Сергей Деянов Костадинов, съдебна ме-

дицина.
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 

състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Д-р Васил Димитров Василев, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Д-р Иванка Илиева Велева, психиатър.
Д-р Павлина Миткова Радева, психиатър.
Д-р Пламен Михайлов Гарвански, психиатър.
Д-р Петранка Георгиева Чумпалова, психиатър.
Д-р Георги Костадинов Георгиев, психиатър.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър. 
Д-р Кунка Борисова Никифорова, психиатър.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Ваня Венелинова Георгиева, психолог.
Катя Наскова Илиева, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-

пертиза
Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Михаил Кръстев Венев, психолог.
Анна Пламенова Инкова, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
Ваня Венелинова Георгиева, психолог.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Чавдар Димитров Мирчев, психолог.
Д-р Людмил Здравков Тумбев, психиатър.
Антоанета Георгиева Андреева, психолог.
Д-р Атанас Ангелов Атанасов, психиатър.
Д-р Надя Филчева Луканова, психиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Анелия Трифонова Стоянова, икономист-счето-

водител, счетоводство и одит в публичния сектор.
Илияна Петрова Баева, икономист-счетово-

дител.
Димитрина Петрова Христова, икономист-

счетоводител.
Людмила Иванова Иванова, икономист-счето-

водител, икономика и управление на индустрията.
Сашо Тодоров Атанасов, икономист-счето-

водител.
Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, 

икономика и управление на промишлеността.
Ваня Ангелова Винчева, икономист-счето-

водител.
Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Виржиния Богданова Върбанова, икономист-

счетоводител.
Петър Кирилов Ватев, икономист-счетово-

дител.
Петър Конов Великов, икономист-счетово-

дител.
Теодора Цанкова Илиева, икономист-счето-

водител.
Димитринка Гергова Белчева, икономист, 

управление и планиране.
Теодор Михайлов Димитров, икономист-сче-

товодител.
Юлка Димитрова Точева, икономист-счето-

водител.
Петко Христов Владов, икономист-счетово-

дител, оценител на предприятия.
Христина Христова Бешева, икономист-сче-

товодител.
Нина Илиева Веселинова, икономист-счето-

водител.
Ваня Иванова Чокоева-Колева, икономист-

счетоводител.
Валентина Димитрова Петрунова, иконо-

мист – системен организатор.
Валентина Николова Петракиева, икономист.
Анна Тодорова Кирилова, икономист-счето-

водител – финансист.
Бойка Маринова Александрова, икономист-

счетоводител.
Кирилка Илиева Ачева, икономист, финансов 

контрол.
Грета Петрова Тотева, икономист, маркетинг 

и мениджмънт.
Марияна Петрова Тотева-Илиева, икономист-

счетоводител.
Надка Кирилова Петрова, икономист-счето-

водител, машинна обработка на информацията.
Христина Ангелова Алексиева, икономист-

счетоводител.
Герасим Веселинов Георгиев, икономист-

счетоводител.
Любка Николова Костова, икономист, вътре-

шен одит в публичния сектор.
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Дарин Величков Матов, икономист-счетово-
дител, оценител на недвижими имоти, машини, 
съоръжения, активи – движимо имущество, земе-
делски земи, подобрения и трайни насаждения.

Гинка Петрова Григорова, икономист-фи-
нансист.

Галина Христова Карамфилова, иконо-
мист – организация на труда.

Роза Стоянова Георгиева, икономист-финан-
сист, експерт-счетоводител.

Радослав Василев Хицовски, икономист-сче-
товодител.

Георги Генов Атанасов, агроикономист, екс-
перт-счетоводител.

Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетово-
дител, икономика на социално-културната сфера, 
туризъм, финанси и контрол, одитор.

Маргарита Миткова Попова, икономист – фи-
нанси и банково дело.

Георги Генов Атанасов, агроикономист, екс-
перт-счетоводител.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Красимира Славова Христова, икономист-
финансист, счетоводител.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Силвия Георгиева Григорова, икономика на 
промишлеността. 

Мариана Цветанова Петрова-Елисеева, ико-
номист-финансист.

Красимир Николов Панайотов, икономист-
финансист, анализ на стопанската дейност.

Милка Тачева Нелкова, икономист-финансист.
Кремена Тодорова Върбова, икономика и 

управление на селското стопанство, агроиконо-
мист, организация и управление на бизнеса и 
управленска отчетност.

Радка Генова Георгиева-Асенова, икономист-
агроикономист, банково дело.

Светлана Милкова Попова, икономист, оценка 
на търговски предприятия и вземания, оценител 
на права на интелектуална и индустриална соб-
ственост, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения, оценител на недвижими имоти.

Георги Пъшев Георгиев, икономист-финансист.
Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-

перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.

Милен Стефчов Митков, икономист – застра-
ховане и социално дело, международно застра-
ховане и застрахователно право, застрахователен 
мениджмънт, оценител на машини и съоръжения, 
активи – движимо имущество, експертиза на 
камиони и автобуси, финанси и кредит, парично 
обращение. 

Маргарита Тодорова Давидова, икономист-
финансист, банково дело.

Любка Николова Костова, икономист, вътре-
шен одит в публичния сектор.

Илияна Петрова Баева, икономист-счетово-
дител.

Бисерка Георгиева Атанасова, икономист, 
икономика и управление на промишлеността.

Петър Конов Великов, икономист-счетово-
дител.

Анна Тодорова Кирилова, икономист-счето-
водител – финансист. 

Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-
цензиран оценител.

Гинка Петрова Григорова, икономист-фи-
нансист.

Галина Христова Карамфилова, иконо-
мист – организация на труда.

Роза Стоянова Георгиева, икономист-финан-
сист, експерт-счетоводител.

Радослав Василев Хицовски, икономист-сче-
товодител.

Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетово-
дител, икономика на социално-културната сфера, 
туризъм, финанси и контрол, одитор.

Маргарита Миткова Попова, икономист – фи-
нанси и банково дело.

Пламен Илиев Илиев, икономист-счетоводи-
тел, финанси, мениджмънт. 

Георги Генов Атанасов, агроикономист, екс-
перт-счетоводител.

Красимира Славова Христова, икономист-
финансист, счетоводител.

Мирослав Борисов Петков, икономист-фи-
нансист.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Пламен Георгиев Маринов, икономист-счето-

водител, оценка на машини и съоръжения, ин-
женер по експлоатация и ремонт на автомобили.

Надка Петрова Йорданова, икономист-фи-
нансист, оценка на оборотни и дълготрайни 
материални активи.

Петя Веселинова Петрова-Трънска, икономист, 
оценка на активи и пасиви.

Марияна Трифонова Фитева, икономист-фи-
нансист, експерт-оценител недвижими имоти и 
земеделски земи, машини, съоръжения и активи.

Анелин Илиев Славейков, машинен инженер, 
оценител на недвижими имоти, машини, съоръ-
жения, промишлени предприятия и постройки.

Дарин Величков Матов, икономист-счетово-
дител, оценител на недвижими имоти, машини, 
съоръжения, активи – движимо имущество, земе-
делски земи, подобрения и трайни насаждения.

Александър Филипов Филипов, насаждения, 
оценка на сгради, машини, съоръжения, земе-
делски и горски земи и масиви, оценител на ин-
телектуална собственост, експерт по психология 
и педагогика, машиностроене.

Йонко Димитров Лалов, икономист-счетоводи-
тел, икономика и управление на промишлеността, 
мениджмънт – търговска дейност.

Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-
цензиран оценител.

Мирослав Стефанов Ковачев, икономист-ме-
ниджър, оценки на недвижими имоти.

Илияна Петрова Баева, икономист-счетово-
дител.

Йордан Тодоров Минчев, икономист.
Роза Стоянова Георгиева, икономист-финан-

сист, експерт-счетоводител.
Радослав Василев Хицовски, икономист-сче-

товодител.
Петя Георгиева Георгиева, икономист-счетово-

дител, икономика на социално-културната сфера, 
туризъм, финанси и контрол, одитор.

Маргарита Миткова Попова, икономист – фи-
нанси и банково дело.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.
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5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер-
тизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Емил Богданов Цветков, машинен инже-

нер – селскостопанска техника.
Пламен Александров Йотов, електроинженер.
Симеон Петров Михайлов, електроинженер, 

оценител на машини и съоръжения.
Силвия Христова Спирова, инженер – елек-

троника и автоматика, икономист – организатор 
в индустриална фирма.

Калинка Иванова Ангелова, инженер – геоде-
зист, картография.

Теменужка Димитрова Тренчева, строителен 
инженер, строителен надзор, проектиране стро-
ителни конструкции, оценител на недвижими 
имоти.

Минко Калчев Червенков, геодезия, фотогра-
метрия и картография, кадастър, регулация, 
експерт-оценител на недвижими имоти и сгра-
ди – паметници на културата, експерт-оценител 
на машини и съоръжения, оценка на земеделски 
земи. 

Поля Петрова Димитрова, машинен инженер, 
оценка на машини и съоръжения, обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Тодор Александров Добрев, електроинженер.
Цветан Трифонов Наумов, електроинженер.
Мери Пенчева Иванова, строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Тончев, инженер по сон-

диране.
Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, 

обследване за енергийна ефективност на про-
мишлени системи и сертифициране на сгради.

Стефан Иванов Донков, електроинженер, 
обследване за енергийна ефективност на про-
мишлени системи и сертифициране на сгради.

Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомо-

билен транспорт, трактори и кари, сертификат 
за енергийна ефективност, оценка на машини и 
съоръжения.

Красимир Иванов Братанов, инженер – тех-
нология на металите.

Донка Гачева Цанова, строителен инженер 
по транспортно строителство, оценка на недви-
жими имоти.

Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по 
горско стопанство, оценка на поземлени имоти 
в горски територии.

Анета Иванова Йорданова, електроинженер.
Александър Петев Пъшев, технология и уп-

равление на транспорта.
Борислав Иванов Борски, машинен инже-

нер – двигатели с вътрешно горене.
Тихомир Василев Мачев, инженер изчисли-

телна техника.
Росен Александров Александров, машинен 

инженер, компютърни системи и технологии.
Йоланда Георгиева Спасова, машинен инже-

нер – селскостопанска техника.
Никола Милчев Явашев, електроинженер – ра-

диотехника.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Пламен Георгиев Маринов, инженер по екс-

плоатация и ремонт на автомобили, икономист-
счетоводител, оценка на машини и съоръжения.

Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомо-
билен транспорт, трактори и кари, сертификат 
за енергийна ефективност, оценка на машини и 
съоръжения.

Величко Кръстев Първанов, машинен инженер, 
оценител на машини и съоръжения в сферата на 
транспорта, селското стопанство, трикотажната 
и шивашката промишленост.

Капка Николова Радева-Георгиева, инже-
нер – двигатели с вътрешно горене, сертификат 
за оценка на недвижими имоти, търговски пред-
приятия и вземания, оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения.

Николай Кръстев Пенчев, автоексперт-оцени-
тел, оценка на машини и съоръжения.

Петьо Димитров Димитров, инженер – авто-
мобилен транспорт, трактори и кари.

Атанас Вълков Вълков, машинен инженер, 
автотехническа експертиза – проблеми, методика, 
пазарна стойност.

Петко Иванов Върбичков, машинен инженер, 
ремонт на трактори, автомобили и селскосто-
пански машини.

Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Емил Богданов Цветков, машинен инже-

нер – селскостопанска техника.
Александър Петев Пъшев, технология и уп-

равление на транспорта.
Иво Петев Георгиев, икономика и управление 

на търговията, експерт-оценител на МПС.
Борислав Иванов Борски, машинен инже-

нер – двигатели с вътрешно горене.
Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, 

експерт-оценител на недвижими земеделски 
земи, сертификат за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, оценка на машини и 
съоръжения.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Беатриче Кирилова Зашева, инженер – меха-
нична технология на дървесината, оценител на 
земеделски земи.

Красимир Иванов Братанов, инженер – тех-
нология на металите.

Мери Пенчева Иванова, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство.

Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по 
хидротехническо строителство.

Христо Димитров Тончев, инженер по сон-
диране.

Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
Тихомир Ангелов Туджаров, машинен инженер.
Таня Ангелова Илиева, машинен инженер.
Росен Александров Александров, машинен 

инженер, компютърни системи и технологии.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експер-

тиза
Ксения Георгиева Тончева, инженер по елек-

троника и автоматика.
Веселина Трифонова Върбанова, математика, 

информационни технологии, оценител на дълго-
трайни и оборотни материални активи.

Елка Любенова Ангелова, инженер – компю-
търна техника.

Тихомир Ангелов Туджаров, машинен ин-
женер, инженер по електроника и автоматика, 
изчислителна техника.
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Тихомир Василев Мачев, инженер – изчисли-
телна техника.

Росен Александров Александров, машинен 
инженер, компютърни системи и технологии.

Бисер Александров Божиков, електроинженер, 
електронна техника и микроелектроника.

Ивайло Драгомиров Димитров, инженер по 
комуникации и технологии, компютърни системи 
и технологии.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Лазар Енчев Лазаров, архитект, оценка на 

недвижими имоти, делба на поземлени имоти и 
сгради, градоустройство. 

Соня Николаева Андреева, строителен ин-
женер.

Любомир Венелинов Стоянов, строителен 
инженер.

Николай Божидаров Касабов, архитект.
Цветан Любенов Георгиев, инженер – геолог 

и хидрогеолог.
Петър Василев Влайчев, промишлено и граж-

данско строителство, оценител на недвижими 
имоти.

Силвия Иванова Стефанова, строителен ин-
женер, експерт-оценител на недвижими имоти.

Анелия Цонкова Петрова, промишлено и 
гражданско строителство.

Таня Тодорова Лазарова, строителен инженер, 
оценител на недвижими имоти.

Галина Петкова Коларова, строителен инже-
нер, оценка на машини и съоръжения, търговски 
предприятия и вземания, финансови активи и 
финансови институции, оценка на недвижими 
имоти.

Валентина Тодорова Дикова, строителен 
инженер, конструкции на сгради и съоръжения.

Калинка Иванова Иванова, промишлено и 
гражданско строителство.

Иван Николаев Бозкоровайний, промишлено 
и гражданско строителство.

Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено 
и гражданско строителство, лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Стоян Любенов Каракиров, строителен инже-
нер, оценител на недвижими имоти.

Зоя Георгиева Паскалева, инженер промиш-
лено и гражданско строителство, обследване 
на енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради.

Боряна Дикова Макавеева, строителен инже-
нер, конструктивна организация и изпълнение на 
строителството.

Донка Гачева Цанова, строителен инженер 
по транспортно строителство, оценка на недви-
жими имоти.

Петра Володиева Иванова, строителен ин-
женер.

Мери Пенчева Иванова, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство.

Ваня Петкова Дочева, строителен инженер по 
хидротехническо строителство.

Росица Лазарова Господинова, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител-
ство, оценка на недвижими имоти, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Росица Иванова Неделкина, строителен 
инженер – технология и механизация на стро-
ителството.

Майя Стефанова Савова, строителен инженер 
по промишлено и гражданско строителство.

Таня Петкова Монева, архитект, оценка на 
недвижими имоти, оценител на земеделски земи 
и трайни насаждения.

Йордан Венков Йорданов, машинен инженер, 
обследване за енергийна ефективност на про-
мишлени системи и сертифициране на сгради.

Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, 
строителство и възстановяване на железни пъ-
тища, оценител на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия.

Борка Иванова Веселинова, строителен ин-
женер по водоснабдяване и канализация, мрежи 
и съоръжения.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Радослав Станев Стоянов, инженер – проти-

вопожарна техника и безопасност.
Здравко Велиянов Димитров, инженер – про-

тивопожарна техника и безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Людмил Василев Асенов, биолог, зоолог.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Радослав Иванчев Илиев, машинен инженер.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества 

и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик, 

технология на органичен синтез и горива.
Михаил Цветков Маринов, инженер-химик, 

технология на полимери, текстил и кожи, контрол 
на качеството на течните горива.

Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 
биохимик – клиничен химик.

7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физикохимическа експертиза
Мария Димитрова Дакова, инженер-химик, 

технология на органичен синтез и горива.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-

тиза
Д-р Иво Василев Вутов, ветеринарна медицина, 

опазване на околната среда.
Д-р Венелин Цветков Петков, ветеринарна 

медицина.
Д-р Данка Василева Крамолинска, ветери-

нарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Сийка Иванова Попова, агроикономист, ли-

цензиран оценител.
Петко Венков Пурчев, почвознание и агрохи-

мия, оценител на земеделски земи, подобрения 
и насаждения върху тях.

Петя Антимова Джилянова, агроном.
Ленка Христова Танева, агроном – растителна 

защита, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Евгени Иванов Гергов, агроикономист, екс-
перт-оценител на сгради, машини, съоръжения 
и горски масиви.
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9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
Минко Калчев Червенков, геодезия, фотогра-

метрия и картография, кадастър, регулация, 
експерт-оценител на недвижими имоти и сгра-
ди – паметници на културата, експерт-оценител на 
машини и съоръжения, оценка на земеделски земи.

Веселин Тодоров Иванов, инженер – автомо-
билен транспорт, трактори и кари, сертификат 
за енергийна ефективност, оценка на машини и 
съоръжения.

Капка Николова Радева-Георгиева, инже-
нер – двигатели с вътрешно горене, сертификат 
за оценка на недвижими имоти, търговски пред-
приятия и вземания, оценка на земеделски земи 
и трайни насаждения.

Петър Василев Влайчев, промишлено и граж-
данско строителство, оценител на недвижими 
имоти.

Галина Петкова Коларова, строителен инже-
нер, оценка на машини и съоръжения, търговски 
предприятия и вземания, финансови активи и фи-
нансови институции, оценка на недвижими имоти.

Йоланда Нанова Илиева-Бинева, промишлено 
и гражданско строителство, лицензиран оценител 
на недвижими имоти.

Стоян Любенов Каракиров, строителен инже-
нер, оценител на недвижими имоти.

Росица Лазарова Господинова, строителен 
инженер по промишлено и гражданско строител-
ство, оценка на недвижими имоти, оценител на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Ленка Христова Танева, агроном – растител-
на защита, оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения.

Анатоли Георгиев Атанасов, инженер по горско 
стопанство, оценка на поземлени имоти в горски 
територии.

Слави Лазаров Шкортов, машинен инженер, 
експерт-оценител на недвижими земеделски 
земи, сертификат за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради, оценка на машини и 
съоръжения.

Иво Петев Георгиев, икономика и управление 
на търговията, експерт-оценител на МПС.

Пачко Иванов Пачков, строителен инженер, 
строителство и възстановяване на железни пътища, 
оценител на търговски предприятия и вземания, 
оценка на цели държавни и общински предприятия.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Димка Маринова Банчева, педагог и психолог.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

биохимик – клиничен химик.
Десислава Веселинова Димитрова, предучи-

лищна педагогика.
Галя Николова Маринова, предучилищна и 

начална педагогика. 
Ралица Веселинова Койчева, педагогика на 

ранната възраст.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни пре-
водачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за 
съдебния район на Плевенския окръжен съд и 

Административния съд – Плевен, за 2017 г.

1. Специалисти преводачи с балкански езици
Крайо Венелинов Краев, преводач от и на 

гръцки език.

Наазъм Бекир Махмуд, преводач от и на 
турски език.

2. Специалисти преводачи с европейски езици 
Миленка Георгиева Костова, преводач от и 

на английски език.
3. Специалисти преводачи с други езици

1891
74. – Министърът на регионалното развитие 

и благоустройството обявява, че на основание 
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка 
с чл. 143, чл. 144, ал. 1 – 3 и чл. 145, ал. 1, т. 3, 
буква „в“ ЗУТ е издал Разрешение за строеж 
№ РС-15 от 24.02.2017 г. на Държавно предприятие 
„Национална компания Железопътна инфраструк-
тура“ за строеж: „Проектиране и изграждане на 
20 бр. автоматични прелезни устройства“ за под-
обекти: 1. Прелез на км 87+913 в междугарието на 
Кърджали – Момчилград – 4-та главна жп линия, 
намиращ се в Кърджали, община Кърджали, област 
Кърджали. 2. Прелез на км 41+482 в междугарие 
Велинград – Цветино на 16-а жп линия, намиращ 
се във Велинград и землище на Велинград, община 
Велинград, област Пазарджик. 3. Прелез на км 
60+589 в междугарието Съединение – Панагюри-
ще, на 81-ва жп линия, намиращ се в землището 
на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазар-
джик. 4. Прелез на км 102+380 в района на гара 
Момчилград – 4-та главна жп линия, намиращ 
се в Момчилград, община Момчилград, област 
Кърджали. 5. Прелез на км 68+600 в района на 
гара Трънак – 3-та главна жп линия, намиращ се 
в землището на с. Трънак, община Руен, област 
Бургас. 6. Прелез на км 512+353 в междугарието 
Синдел – разпределителна – разделна – двупътна 
линия, намиращ се в с. Синдел и землищата на 
с. Синдел и на с. Тръстиково, община Аврен, об-
ласт Варна. 7. Прелез на км 3+470 в междугарието 
Ясен – Долна Митрополия – 23-та жп линия, на-
миращ се в землищата на гр. Долна Митрополия, 
община Долна Митрополия, и с. Опанец, община 
Плевен, област Плевен. 8. Прелез на км 90+977 
в междугарието Ловеч-север – Ловеч – 24-та жп 
линия, намиращ се в гр. Ловеч, община Ловеч, 
област Ловеч. 9. Прелез на км 97+200 в междуга-
рието Ловеч – Троян – 24-та жп линия, намиращ 
се в землищата на гр. Ловеч и с. Сливек, община 
Ловеч, област Ловеч. 10. Прелез на км 98+610 в 
междугарието Ловеч – Троян – 24-та жп линия, 
намиращ се в землищата на гр. Ловеч и с. Сливек, 
община Ловеч, област Ловеч. 11. Прелез на км 
120+060 в междугарието Ловеч – Троян – 24-та жп 
линия, намиращ се в землищата на с. Дълбок дол, 
с. Добродан и с. Калейца, община Троян, област 
Ловеч. 12. Прелез на км 3+738 в междугарието 
Русе разпределителна – Русе-запад – 4-та главна 
жп линия, намиращ се в гр. Русе, община Русе, 
област Русе. 13. Прелез на км 7+020 в междугари-
ето на Русе-запад – Русе – 4-та главна жп линия, 
намиращ се в гр. Русе, община Русе, област Русе. 
14. Прелез на км 75+228, терени на жп секция 
Русе в междугарието Гара Борово – гара Бяла – сп. 
Полско Косово по 4-та жп линия, намиращ се в 
гр. Бяла и землищата на гр. Бяла и с. Стърмен, 
община Бяла, област Русе. 15. Прелез на км 
122+921 в междугарието Дреновец – Орешец – 7-а 
главна жп линия, намиращ се в землищата на 
с. Медовница и с. Скомля, община Димово, област 
Видин. 16. Прелез на км 168+155 в междугарието 
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Страцимир – РП Видбол – 7-а главна жп линия, 
намиращ се в землището на гр. Дунавци, община 
Видин, област Видин. 17. Прелез на км 135+056 
в междугарието Орешец – Димово – 7-а главна 
жп линия, намиращ се в с. Бела и землището на 
с. Бела, община Димово, област Видин. 18. Прелез 
на км 138+583 в междугарието Благоевград – Си-
митли – 5-а главна жп линия, намиращ се в 
гр. Симитли и землището на гр. Симитли, община 
Симитли, област Благоевград. 19. Прелез на км 
52+340 в междугарието РП Копиловци – Кюстен-
дил – 6-а главна жп линия, намиращ се в земя, 
прилежащ терен към обект жп линия от изхода 
на сп. Копиловци до начална гара Кюстендил в 
гр. Кюстендил и в землището на с. Николичевци, 
община Кюстендил, област Кюстендил. 20. Прелез 
на км 33+563 в междугарието Монтана – Берко-
вица – 71-ва жп линия, намиращ се в землищата 
на с. Бокиловци и с. Мездрея, община Берковица, 
област Монтана. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ 
разрешението за строеж подлежи на обжалва-
не от заинтересуваните лица пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
1860

3. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-16 от 
8.03.2017 г. за допълване на Разрешение за строеж 
№ РС-46 от 27.08.2010 г. за обект: „Увеличаване 
на пропускателната способност чрез подобряване 
параметрите на железния път и увеличаване на 
проектните скорости на жп линията „София – Кар-
лово – Зимница“ – ЛОТ 1 „София – Карлово“, 
подобект: „Рехабилитация на съоръженията на 
осигурителната техника и телекомуникационните 
мрежи в железопътния участък „София – Кар-
лово“– подмяна на релсови токови вериги с броячи 
на оси в гари Зимница, Пирдоп, Христо Даново и 
Сопот, подмяна на пулт – табла, токозахранващи 
стативи, и преустройство на схеми за управление 
на входни сигнали в гарите от участъка, пресъо-
ръжаване на пет АПУ и съоръжаване на четири 
междугария с автоматична блокировка, с броячи 
на оси“ в сервитута (зоната на отчуждаване) на 
железния път в участъка „Златица – Карлово“ от 
3-та жп линия „София – Карлово – Зимница“, част 
от жп мрежа на Република България, на тери-
торията на общините Златица, Пирдоп, Антон и 
Копривщица в област София и общините Сопот 
и Карлово в област Пловдив. Заповедта може да 
бъде обжалвана от заинтересованите лица пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
1927

2. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – Пловдив, на основание 
чл. 253 ДОПК с постановление № С170024-091-
0000042 от 2.03.2017 г. възлага на „Хипер вра-
ти“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 202575635, адрес 
за кореспонденция: Варна, ул. Орех 1, следните 
недвижими имоти:

I. Поземлен имот с идентификатор 51648.501.1056 
по кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 от 
10.07.2007 г. на изпълнителния директор на АК, 

намиращ се в гр. Николаево, ул. Освобождение 
2, община Николаево, област Стара Загора, с 
площ 37 139 кв. м, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов 
обект, при съседи: 51648.501.1084, 51648.501.1040, 
51648.501.1039, 51648.501.1082, 51648.501.1080 и 
сгради, които попадат върху имота:

1. сграда 51648.501.1056.1 – застроена площ 
34 685 кв. м, брой етажи – един, предназначение: 
промишлена сграда;

2. сграда 51648.501.1056.2 – застроена площ 
20 кв. м, брой етажи – един, предназначение: 
промишлена сграда;

3. сграда 51648.501.1056.3 – застроена площ 
36 кв. м, брой етажи – един, предназначение: 
промишлена сграда;

4. сграда 51648.501.1056.4 – застроена площ 
54 кв. м, брой етажи – два, предназначение: 
промишлена сграда;

5. сграда 51648.501.1056.5 – застроена площ 
154 кв. м, брой етажи – два, предназначение: 
промишлена сграда;

6. сграда 51648.501.1056.6 – застроена площ 
10 кв. м, брой етажи – един, предназначение: 
промишлена сграда;

7. сграда 51648.501.1056.7 – застроена площ 
79 кв. м, брой етажи – един, предназначение: 
промишлена сграда;

8. сграда 51648.501.1056.8 – застроена площ 
38 кв. м, брой етажи – един, предназначение: 
промишлена сграда;

9. сграда 51648.501.1056.9 – застроена площ 
13 кв. м, брой етажи – един, предназначение: 
промишлена сграда;
за сумата 708 378,10 лв.

I I .  Поземлен имо т с и ден тификат ор 
51648.501.1039 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 
от 10.07.2007 г. на изпълнителния директор на АК, 
намиращ се в гр. Николаево, ул. Освобождение 2, 
община Николаево, област Стара Загора, с площ 
1099 кв. м, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 
вид производствен, складов обект, при съседи: 
51648.501.1082, 51648.501.1080, 51648.501.1056 и 
сграда, която попада върху имота:

1. сграда 51648.501.1039.1 – застроена площ 
1099 кв. м, брой етажи – два, предназначение: 
жилищна сграда – еднофамилна, за сумата 
21 954,05 лв.

I I I . Поземлен имот с идентификатор 
51648.501.1040 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 
от 10.07.2007 г. на изпълнителния директор на АК, 
намиращ се в гр. Николаево, ул. Освобождение 2, 
община Николаево, област Стара Загора, с площ 
468 кв. м, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 
застрояване – до 10 м, при съседи: 51648.501.1084, 
51648.501.1080, 51648.501.1056, за сумата 6254,50 лв.

IV. Поземлен имот с и ден тификатор 
51648.501.1028 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 
от 10.07.2007 г. на изпълнителния директор на АК, 
намиращ се в гр. Николаево, ул. Освобождение 2, 
община Николаево, област Стара Загора, с площ 
5788 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: урбанизирана, начин на трайно ползване: 



СТР.  86  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 23

за друг вид производствен, складов обект, при 
съседи: 51648.46.271, 51648.501.1029, 51648.501.1084, 
51648.501.1064, 51648.501.2288, 51648.46.272, за су-
мата 11 209,80 лв.
1866

69. – „Ай Си Джи Би“ – АД, в качеството си 
на инвеститор на обект „Междусистемна газова 
връзка Гърция – България“ на територията на 
Република България на основание чл. 34б, ал. 3 
от Закона за държавната собственост съобща-
ва на следните заинтересовани лица, за които 
според справка в Националната база данни не е 
установен постоянен и настоящ адрес на тери-
торията на Република България: Съсобственици 
на имот № 10.113, с. Великденче, община Джебел, 
област Кърджали: 1. Мустафа Мехмед  Байрям; 
2. Реджеб Мехмед Рушан; 3. Меджит Мехмед Ру-
шан; 4. Айше Мехмед Мюмюн; 5. Нефизе Рушан 
Рушан; 6. Хатике Рушан Мурат; съсобственици 
на имот № 0.143, с. Седловина, община Кърджали, 
област Кърджали: 1. Лютви Реим Идриз; 2. Шефие 
Мехмедали Исмаил; 3. Сабиха Мехмедали Акиф; 
4. Биляна Михайлова Михайлова; 5. Павлина 
Михайлова Михайлова; Валентина Яковлевна 
Ангелова, съсобственик на имот № 0.247, с. Сед-
ловина, община Кърджали, област Кърджали, и 
собственик на следните имоти: имот № 0.248, с. 
Седловина, община Кърджали, област Кърджали; 
имот № 0.249, с. Седловина, община Кърджали,  
област Кърджали; имот № 0.250, с. Седловина, 
община Кърджали,  област Кърджали, имот 
№ 0.251, с. Седловина, община Кърджали, област 
Кърджали; Тошко Георгиев Гогов, съсобственик 
на имот № 50.43, с. Мандра, община Хасково, об-
ласт Хасково; съсобственици на имот: № 0.143, с. 
Седловина, местност Гечмек, община Кърджали, 
област Кърджали: 1. Шекир Халил Вели, и 2. 
Ана Лилова Миланова, че с Решение № 1089 на 
Министерския съвет от 28.12.2016 г. на основание 
чл. 63, ал. 1 и 2 ЗЕ във връзка с чл. 34а, ал. 1 и 
§ 1 ДРЗДС и съгласно влязъл в сила подробен 
устройствен план – парцеларен план за трасето 
на газопровода, технологичните площадки и 
елементите на обслужващата инфраструктура на 
териториите на областите Стара Загора, Кърджали 
и Хасково, одобрен със заповеди № РД-02-15-114 
от 31.07.2014 г., № РД-02-15-116 от 31.07.2014 г. и 
№ РД-02-15-140 от 27.10.2014 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството и 
Заповед № РД-02-5-78 от 29.05.2015 г. на замест-
ник-министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството, се отчуждават за държавна нужда 
части от имоти – частна собственост, намиращи се 
в землищата на с. Великденче, община Джебел, с. 
Седловина, община Кърджали, област Кърджали, 
с. Стамболийски и с. Мандра, община Хасково, с. 
Голямо Асеново, община Димитровград, област 
Хасково, с. Загоре, община Стара Загора, област 
Стара Загора, подробно описани в приложението 
към Решение № 1089 на Министерския съвет 
от 28.12.2016 г. по вид, площ, местонахождение, 
размер на паричното обезщетение и собствени-
ци. Решение № 1089 на Министерския съвет от 
28.12.2016 г. е публикувано на интернет страницата 
на Министерския съвет. Решението подлежи на 
обжалване в 14-дневен срок от датата на обна-
родване на обявлението в „Държавен вестник“.
1949

6. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за 
адвокатурата с решение по д.д. № 55/2016 г. на 
Висшия дисциплинарен съд Силвия Георгиева 
Славева – адвокат от Адвокатската колегия – Вар-
на, се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок 6 месеца.
1948

2. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурси за: професор по 
професионално направление: 3.5. Обществени ко-
муникации и информационни науки (Журналисти-
ка – комуникационен мениджмънт – управление 
на масовите възприятия) – един; 2.1. Филология 
(Теория и практика на превода – романски ези-
ци) – един; 4.4. Науки за земята (Регионална гео-
логия) – един; 3.6. Право (Право на Европейския 
съюз) – един; 4.6. Информатика и компютърни 
науки (Роботика и програмиране) – един; доценти 
по професионално направление: 3.6. Право (Граж-
данско и семейно право) – един; 2.1. Филология 
(Руска литература на XX век) – един; 4.6. Инфор-
матика и компютърни науки (Програмиране и 
алгоритми) – един; 4.5. Математика (Приложна 
механика и роботика) – един; 8.2. Изобразително 
изкуство (Графичен дизайн, софтуер за графичен 
дизайн) – един; 7.3. Фармация (Фармацевтична 
химия) – един; главни асистенти по професио-
нално направление: 2.1. Филология (Славянски 
езици – словашки език) – един; 2.1. Филология 
(Славянски езици – руски език) – един; 2.2. Ис-
тория и археология (Археология – класическа 
археология) – един; 2.2. История и археология 
(Праистория) – един; 2.2. История и археология 
(Стара история) – един; 2.2. История и археология 
(История на България – История на Българското 
възраждане) – един; 2.1. Филология (Арабска 
фонетика и лексикология) – един; 4.4. Науки за 
земята (Геоморфология и палеогеография) – един; 
3.6. Право (Обща теория на правото) – един; 4.6. 
Информатика и компютърни науки (Програмира-
не и алгоритми) – един; 4.5. Математика (Прилож-
на механика и роботика) – един; 1.2. Педагогика 
(Предучилищна педагогика – математически 
представи и конструктивни дейности) – един; 
1.2. Педагогика (Информационна култура и кул-
турно наследство на български и на английски 
език) – един; 1.2. Педагогика (Дигитална култура 
и информационни технологии на български и 
на английски език) – един; 8.2. Изобразително 
изкуство (Графика и технологии) – един; 4.3. 
Биологически науки (Хидробиология – биологич-
но водопречистване) – един; 4.3. Биологически 
науки (Зоология на безгръбначните животни, 
ентомология) – един, всички със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Спи-
съкът с необходимите документи е определен в 
Правилника за условията и реда за придобиване 
на научни степени и заемане на академични 
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи 
се подават в ректората, Информационен център, 
отдел „ЛСТО“, стая № 2, София 1504, бул. Цар 
Освободител 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време: 
от 15 до 17 ч.
1843

6. – Техническият университет – София, обя-
вява конкурси за: професори по: професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 



БРОЙ 23  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  87   

техника, специалност „Теоретични основи на 
комуникационната техника“ – един към катедра 
„Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; 
професионално направление 5.3. Комуникационна 
и компютърна техника, специалност „Комутаци-
онни системи“ – един към катедра „Комуникаци-
онни мрежи“ – ФТК; професионално направление 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 
специалност „Електроенергетика – производство 
и разпределение“ – един към катедра „Електро-
енергетика“ – ЕФ; доценти по: професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, специалност „Теоретични основи на 
комуникационната техника“ – един към катедра 
„Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; 
професионално направление 5.3. Комуника-
ционна и компютърна техника, специалност 
„Комуникационни мрежи и системи“ – един 
към катедра „Комуникационни мрежи“ – ФТК; 
професионално направление 5.3. Комуникационна 
и компютърна техника, специалност „Техноло-
гия на електронното производство“ – един към 
катедра „Технологии и мениджмънт на кому-
никационни системи“ – ФТК; професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика, специалност „Автоматизация на 
производството“ – един към катедра „Автомати-
зация на електрозадвижванията“ – ФА; профе-
сионално направление 5.13. Общо инженерство, 
специалност „Организация и управление на 
производството“ – един към катедра „Икономика, 
индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ; 
професионално направление 3.7. Администра-
ция и управление, специалност „Икономика и 
управление“ – един към катедра „Икономика, 
индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ; 
главни асистенти по: професионално направление 
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 
специалност „Автоматизация на инженерния труд 
и системи за автоматизирано проектиране“ – един 
към катедра „Микроелектроника“ – ФЕТТ; профе-
сионално направление 5.1. Машинно инженерство, 
специалност „Материалознание и технология на 
машиностроителните материали“ – един към 
катедра „Материалознание и технология на ма-
териалите“ – МТФ; професионално направление 
5.1. Машинно инженерство, специалност „Ав-
томатизация на инженерния труд и системи за 
автоматизирано проектиране“ – един към катедра 
„Технология на машиностроенето и металорежещи 
машини“ – МТФ; професионално направление 
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, спе-
циалност „Автомобили, трактори и кари“ – един 
към катедра „Двигатели, автомобилна техника и 
транспорт“ – ФТ; професионално направление 5.5. 
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност 
„Строителна механика и съпротивление на ма-
териалите“ – един към катедра „Съпротивление 
на материалите“ – ФТ, всички със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти в Техническия университет – София – във 
факултетните канцеларии на: ФТК – каб. 1254, 
тел. 965 22 72; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70; 
ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; СФ – каб. 3235, 
тел. 965 37 04; ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20; 
МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82; ФТ – каб. 9108, 
тел. 965 25 62.
1861

7. – Техническият университет – София, обя-
вява конкурси за: Инженерно-педагогическия 
факултет в Сливен за доцент по професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика, специалност „Теоретична електро-
техника“ – един към катедра „Електротехника, 
електроника и автоматика“; Колеж – Сливен, 
за доцент по професионално направление 5.5. 
Транспорт, корабоплаване и авиация, специ-
алност „Автомобили, трактори и кари“ – един 
към секция „Автотранспорт, текстил и дизайн“; 
за главни асистенти по: професионално направ-
ление 5.1. Машинно инженерство, специалност 
„Автоматизация на инженерния труд и системи за 
автоматизирано проектиране“ – един към секция 
„Автотранспорт, текстил и дизайн“, професио-
нално направление 1.2. Педагогика, специалност 
„Теория на възпитанието и дидактика“ – един 
към секция „Педагогика, хранителни технологии 
и туризъм“, всички със срок 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Документи – в 
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667-323.
1885

2. – Университетът по библиотекознание и 
информационни технологии – София, обявява кон-
курс за заемане на академична длъжност доцент 
в професионално направление 4.6. Информатика 
и компютърни науки (Бизнес информационни 
системи) за нуждите на Интердисциплинарен 
институт за научни изследвания и сътрудничество 
по бизнес системи и технологии (ИИНИСБСТ) 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа-
вен вестник“. Документите се подават на адрес: 
бул. Цариградско шосе 119, стая 111, тел. за 
справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
1888

391. – Медицинският университет – София, 
Медицински факултет, обявява конкурс за двама 
главни асистенти в област на висше образова-
ние 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Микробиология“ за нуждите на Катедрата по 
медицинска микробиология със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти и справки: София 1431, ул. Здраве 2, ет. 1, 
тел.: 02/951-53-17, 02/917-25-77.
1969

756. – Медицинският университет – София, 
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси 
за главни асистенти: в област на висше образова-
ние 7. Здравеопазване и спорт по професионално 
направление 7.4. Обществено здраве, научна 
специалност „Социална медицина и организация 
на здравеопазването и фармацията“ – един за 
Катедрата по медицинска педагогика; в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.4. Обществено 
здраве, научна специалност „Социална медицина 
и организация на здравеопазването и фармация-
та“ – един за нуждите на преподаването по дис-
циплините „Кинезитерапия“ и „Лечебен масаж“ 
в специалностите „Рехабилитатор“ и „Масажист“ 
за лица с увредено зрение в МК „Йорданка Фи-
ларетова“ – София, двата със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справки 
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло 



СТР.  88  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 23

море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс 
+359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).
1905

11. – Медицинският университет – София, 
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, 
обявява конкурс за доцент в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина, научна 
специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите 
на Медицинския колеж „Йорданка Филарето-
ва“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. За справки и подаване 
на документи: София 1606, ул. Й. Филаретова 3, 
деловодство към директор МК, стая 115, ет. 1, 
тел. 02/915-46-46.
1915

2. – Югозападният университет „Неофит Рил-
ски“ – Благоевград, обявява конкурси за главни 
асистенти в професионално направление: 2.3. 
Философия/История на философията на Новото 
време – XIX в. – един; 3.7. Администрация и уп-
равление/Икономика и управление (Икономика 
на труда) – един; 3.7. Администрация и упра-
вление/Икономика и управление (Мениджмънт 
на иновациите) – един; 3.7. Администрация и 
управление/Икономика и управление (Бизнес 
планиране и контрол) – един, всички със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вест-
ник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, 
тел. (073) 588 566.
1811

174. – Медицинският университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3, 
ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав 
в Република България обявява конкурси за заемане 
на следните академични длъжности: доцент в об-
ласт на висшето образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, 
специалност „Очни болести“ – един за Факултет 
„Медицина“, Катедра „Очни болести и зрителни 
науки“; в област на висшето образование 7. Здра-
веопазване и спорт, професионално направление 
7.1. Медицина, специалност „Акушерство и ги-
некология“ – един за Филиал – Шумен, Катед ра 
„Здравни грижи“ и Клиника по гинекология към 
МБАЛ „Света Анна“ – АД – Варна; в област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.2. Стоматология, 
специалност „Оперативно зъболечение и ендодон-
тия“ – един за Факултет „Дентална медицина“, 
Катедра „Консервативно зъболечение и орална 
патология“; главен асистент в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Микробиология“ – един за Факултет „Медици-
на“, Катедра „Микробиология и вирусология“ 
и Лаборатория по микробиология към МБАЛ 
„Света Марина“ – ЕАД – Варна; в област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, спе-
циалност „Фармакология“ – двама за Факултет 
„Медицина“, Катедра „Фармакология и клинична 
фармакология и терапия“; в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, специалност 
„Пневмология и фтизиатрия“ – един за Факултет 
„Медицина“, Катедра „Вътрешни болести“, УНС 
по белодробни болести и алергология и Клиника 
по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Света 

Марина“ – ЕАД – Варна; в област на висшето об-
разование 7. Здравеопазване и спорт, професионал-
но направление 7.2. Стоматология, специалност 
„Дентална имплантология“ – един за Факултет 
„Дентална медицина“, Катедра „Пародонтология 
и дентална имплантология“; в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.2. Стоматология, специ-
алност „Орална патология“ – един за Факултет 
„Дентална медицина“, Катедра „Консервативно 
зъболечение и орална патология“; в област на 
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.2. Стоматология, 
специалност „Протетична дентална медици-
на“ – един за Факултет „Дентална медицина“, 
Катедра „Протетична дентална медицина“; в 
област на висшето образование 7. Здравеопаз-
ване и спорт, професионално направление 7.4. 
Обществено здраве, специалност „Управление на 
здравните грижи“ – един за Факултет „Общест-
вено здравеопазване“, Катедра „Здравни грижи“; 
в област на висшето образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.1. Физически науки, специалност 
„Физика“ – един за Факултет „Фармация“, Катедра 
„Физика и биофизика“. Кандидатите, участващи 
в конкурса по специалност „Физика“, трябва да 
имат допълнителна професионална подготовка в 
професионално направление 4.6 „Информатика и 
компютърни науки“. Срокът за подаване на доку-
менти е 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. За справки и документи – в Медицин-
ския университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, 
Отдел „Научна дейност и кариерно развитие“, 
ет. 3, стая 319, тел.: 052/677-055 и 052/677-056.
1884

60. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за доцент в област на висше обра-
зование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.1. Медицина по научна специал-
ност „Анестезиология и реаниматология“ – един 
в катедра „Анестезиология и реаниматология“, 
факултет „Медицина“, за нуждите на Клиника-
та по анестезиология и интензивно лечение на 
„УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – Медицинския университет – Пле-
вен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен 
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
1792

61. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за главен асистент в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина по 
научна специалност „Педиатрия“ – двама в ка-
тедра „Детски болести“, факултет „Медицина“, 
за нуждите на Клиниката по детски болести на 
„УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – Медицинския университет – Пле-
вен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен 
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
1793

62. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за доцент в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина по науч-
на специалност „Педиатрия“ – един в катедра 
„Детски болести“, факултет „Медицина“, за 
нуждите на Клиниката по детски болести на 
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„УМБАЛ“ – ЕАД – Плевен, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – Медицински университет – Пле-
вен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен 
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
1794

2. – Медицинският университет – Пловдив, 
обявява конкурси за академична длъжност главен 
асистент в област на висше образование: 7. Здра-
веопазване и спорт, професионално направление 
7.1. Медицина, научна специалност „Медицина 
на бедствените ситуации“ към секция „Медицина 
на бедствените ситуации“ на катедра „Епидеми-
ология и МБС“ – един; „Хигиена“ към катедра 
„Хигиена и екомедицина“ – един на Факултета по 
обществено здраве; 4. Природни науки, математи-
ка и информатика, професионално направление 
4.3. Биологически науки, научна специалност 
„Паразитология и хелминтология“ към секция 
„Паразитология“ на катедра „Инфекциозни бо-
лести, паразитология и тропическа медицина“ 
на Медицинския факултет – един, всички със 
срок 2 месеца от обнародването на обявата в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил 
Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
1836

8. – Аграрният университет – Пловдив, обявя-
ва конкурс за заемане на академичната длъжност 
главен асистент в област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, про-
фесионално направление 4.2. Химически науки, 
научна специалност „Неорганична химия“ – един. 
Конкурсът е със срок 3 месеца от обнародването 
му в „Държавен вестник“. Документи – в универ-
ситета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 65-44-54.
1813

2. – Русенският университет „Ангел Кън-
чев“ обявява конкурси за главни асистенти по: 
професионално направление 3.8. Икономика, 
специалност „Политическа икономия“ – един; 
специалност „Финанси, парично обръщение, 
кредит и застраховка“ – един, за нуждите на фа-
култет „Бизнес и мениджмънт“; професионално 
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и 
авиация, специалност „Управление и организация 
на автомобилния транспорт“ – един, за нужди-
те на Транспортен факултет, всички със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); по-
даване на документи – доц. д-р Орлин Петров, 
отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 
1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
1812

337. – Тракийският университет – Стара Заго-
ра, обявява конкурси за: Медицински факултет в 
област на висше образование 7. Здравеопазване и 
спорт, професионално направление 7.1. Медицина 
за „доцент“ – двама: по „Кардиология“ на цял 
щат към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и 
0,2 щат към катедра „Здравни грижи“; по „Обща 
хирургия“ на 0,2 щат към катедра „Хирургия, 
неврохирургия, урология и анестезиология“; Вете-
ринарномедицински факултет в област на висше 
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 
медицина, професионално направление 6.4. Вете-
ринарна медицина за „доцент“ по „Ветеринарна 
хирургия“ – един. Всички конкурси са със срок 2 

месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи: МФ – ул. Армейска 11, тел. 042/664468; 
ВМФ – Студентски град, тел. 042/699506.
1970

4. – Институтът за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обя-
вява конкурс за академичната длъжност главен 
асистент в професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност „Български 
език (терминология)“, за нуждите на Секцията 
за терминология и терминография, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вест-
ник“. Документи – в канцеларията на института, 
бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5, стая 504, 
тел. 02/872-23-02.
1814

6. – Институтът по физиология на растенията 
и генетика при БАН – София, обявява конкурс 
за доцент по направление 4.3. Биологични науки, 
научна специалност 01.06.16 Физиология на расте-
нията, за нуждите на лаборатория „Растително-
почвени взаимодействия“ към научноизследова-
телско направление „Растителна екофизиология“. 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки и документи в канцеларията на 
института: 1113 София, ул. Акад. Георги Бончев, 
бл. 21, тел. 872-81-70.
1887

5. – Институтът по биоразнообразие и екосис-
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, обя-
вява конкурси: за академичната длъжност доцент 
по професионално направление 4.3. Биологични 
науки, Екология и опазване на екосистемите 
(02.22.01) за нуждите на секция „Екосистемни 
изследвания с център LTER – България“, отдел 
„Екосистемни изследвания, екологичен риск и 
консервационна биология“ – един; за академич-
ната длъжност главен асистент по професионално 
направление 4.3. Биологични науки, Микология 
(01.06.24) за нуждите на секция „Микология“, 
отдел „Растително и гъбно разнообразие и ресур-
си“ – един. Срок за подаване на документи – 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Изискванията към кандидатите и документите по 
конкурса са публикувани на сайта на института: 
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на 
ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: sgrozeva@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на 
ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1.
1940

264. – Институтът по металознание, съоръже-
ния и технологии с Център по хидро- и аероди-
намика „Акад. Ангел Балевски“ – БАН – София, 
обявява конкурс за заемане на академичната 
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 
5.1.3 Общо инженерство – двама, за нуждите 
на НС 5 „Технологии и системи за защита“ към 
института, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в 
института, София, бул. Шипченски проход 67 – от-
дел „Организация и управление на човешките 
ресурси“, тел. 02/462-62-28.
1831

7. – Институтът по биофизика и биомедицин-
ско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София, 
обявява конкурс за професор в област на висше 
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образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника 
и автоматика, научна специалност „Автомати-
зирани системи за обработка на информация и 
управление в медицината“, за нуждите на секция 
„Обработка и анализ на биомедицински сигнали и 
данни“ към ИБФБМИ – БАН, със срок 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Доку-
менти се подават в канцеларията на института, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
1815

91. – Земеделският институт – Стара Загора, 
към Селскостопанската академия – София, обя-
вява конкурси за академична длъжност главен 
асистент в професионално направление 6.3. Жи-
вотновъдство: научна специалност „Говедовъдство 
и биволовъдство“ – един; и научна специалност 
„Хранене на селскостопанските животни и тех-
нология на фуражите“ – един, за нуждите на 
Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в института – Стара Загора, тел. 
042/606 991 и 042/607 048.
1862

50. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основа-
ние чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за обект „Оптичен кабел за широколентов достъп 
в землището на гр. Банско, община Банско, и 
землището на гр. Разлог, община Разлог, област 
Благоевград“. Документацията по изработения 
проект е на разположение всеки работен ден в 
стая 309 в сградата на общинската администра-
ция – Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта могат да бъдат направени до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
1886

3. – Община Варна на основание чл. 198, ал. 5 
ЗУТ съобщава, че е издадена на основание чл. 44, 
ал. 1 и 2 ЗМСМА и чл. 198, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗУТ 
Заповед № 0324 от 9 февруари 2017 г. на кмета на 
община Варна и приложение № 1 – неразделна 
част от същата, за налагане на строителна забра-
на. Заповедта и приложението към нея са качени 
на интернет сайта на Община Варна – раздел 
администрация – заповеди на кмета на общината. 
Същата подлежи на обжалване по реда на чл. 215, 
ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването є 
в „Държавен вестник“ чрез Община Варна пред 
Административния съд – Варна.
1865

9. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за частично изменение на подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване за 
преобразуване на УПИ II-6380 от кв. 552, УПИ 
I-6379, УПИ II-6379, УПИ IV-6379 и УПИ V-6379 
от кв. 553 и закриване на част от улица с о.к. 
8348 – о.к. 8362 между двата квартала по регула-
ционния план на гр. Велико Търново. Проектът 
се намира в общинската администрация, стая 519. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 

предложения и искания по проекта до кмета на 
община Велико Търново в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
1863

8. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен 
частичен подробен устройствен план – план за 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 
10447.17.480 в землището на гр. Велико Търно-
во, местност Алмалъка, за определяне на ново 
конкретно предназначение на имота – „За произ-
водствени и складови дейности – Пп“; подробен 
устройствен план – парцеларен план за външни 
връзки ел. и ВиК за захранването с електричество 
и вода на ПИ № 10447.17.480, землище на гр. Ве-
лико Търново, местност Алмалъка; план-схеми за 
водоснабдяване, канализация и електрификация 
към подробния устройствен план за поземлен имот 
с идентификатор 10447.17.480 в землището на гр. 
Велико Търново, местност  Алмалъка. Проектът 
се намира в общинската администрация, стая 516. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета на 
Община Велико Търново в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
1929

9. – Община „Родопи“, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заин-
тересуваните лица, че е изработен ПУП – парце-
ларен план, фаза: Окончателен проект за обект: 
„Рехабилитация на железопътния участък Плов-
див – Бургас – Фаза 2“, проект 1: Развитие на жп 
възел Пловдив, участък 14: Пловдив разпредели-
телна изток – Крумово, преминаващ през землище 
с. Крумово, ЕКАТТЕ 40004, община „Родопи“, 
област Пловдив. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
посочения проект за ПУП – ПП до общинската 
администрация. Проектът е изложен за запозна-
ване в сградата на Община „Родопи“ – Пловдив, 
ул. Софроний Врачански 1А, ет. 1, стая 10.
1859

214. – Областният управител на област Смолян 
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заин-
тересованите лица, че е одобрен инвестиционен 
проект и е издадено Разрешение за строеж № 32 от 
6.03.2017 г. за обект: „Проектиране и изграждане на 
комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ 
за МОН“, подобект: „Разширение на ЕЕСМ чрез 
изграждане на оптична кабелна линия до нацио-
налната астрономическа обсерватория „Рожен“, на 
територията на с. Момчиловци, община Смолян, и 
на с. Проглед, община Чепеларе, област Смолян, с 
части – „Технологична“, „Геодезия“, „Конструктив-
на“, „Пътна“, „Пожарна безопасност“, „Временна 
организация и безопасност на движението“, „ПУСО“ 
и „ПБЗ“. Проектът и разрешението за строеж 
могат да бъдат разгледани от заинтересованите 
лица в деловодството на Областната администра-
ция – Смолян, и обжалвани пред Върховния адми-
нистративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“.
1864

1. – Община Тополовград на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е из-
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работен проект за промяна на ПУП – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за „Кабел 1 kV за захранване на тютюнев склад  
в ПИ 503010 (в Стопански двор) по КВС на с. 
Срем“, одобрен с решения № 494 от 30.01.2015 г. 
и № 89 от 30.03.2016 г. (частична промяна) на 
ОбС – Тополовград, във връзка с одобряване на 
инвестиционен проект по чл. 154, ал. 5 ЗУТ за 
строеж: „Кабел 1 kV за захранване на тютюнев 
склад в ПИ 503010 (в Стопански двор) по КВС 
на с. Срем“, с издадено Разрешение за строеж 
№ 11 от 11.08.2016 г., при засегнати от трасето 
на кабела имоти:

– ПИ № 503.35 – НТП – неизползвана нива 
(угар, орница), засягаща се площ 33,6 кв. м, 
дължина на трасето в ПИ – 14,2 м, собственост 
на Атанас Желязков Иванов;

– ПИ № 0.568 – НТП – път ІІІ клас, засяга-
ща се площ 524,7 кв. м, дължина на трасето в 
ПИ – 137,5 м, публична държавна собственост;

– ПИ № 0.685 – НТП – селскостопански, гор-
ски, ведомствен път, засягаща се площ 382,2 кв. м, 
дължина на трасето в ПИ – 93,5 м, публична 
общинска собственост.

Изготвеният проект за промяна на ПУП – ПП 
се намира в отдел „ППУТ“ на Общинската 
администрация – Тополовград, и може да бъде 
разгледан всеки работен ден в рамките на ра-
ботното време.

Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до ОбА – То-
половград, в едномесечен срок от обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“.
1953

5. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър 
и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ 
съобщава, че е изработен проект на подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване за частично изменение на регулационния и 
застроителен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП), заедно 
с приложени схеми за елементите на техническата 
инфраструктура (В и К и електрозахранване) на 
поземлени имоти 83212.501.1549, 83212.501.1550, 
83212.501.12108, 83212.501.1423, 83212.501.1108, 
83212.501.1109, 83212.501.1201, 83212.501.1110, 
83212.501.1197, 83212.501.1121, 83212.501.1122, по-
падащи в парцели I – „За басейн“, и II, кв. 113, 
I – „Баня“, кв. 114, I – „Озеленяване“, II – „Ба-
сейн“, и III – „Каптаж“, кв. 115, VI – „3a хотел и 
ресторант“, V – „3a почивна станция на ЦСПС“, и 
IV – „3a озеленяване“, кв. 115, по регулационния 
план на с. Шипково – Баните, община Троян. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация. Проектът е изложен 
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31, от 
9 до 12 ч. всеки присъствен ден.
1825

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от Явор Ге-
оргиев Шивачев от Бургас против Постановление 

№ 291 от 7.11.2016 г. на Министерския съвет на 
Република България, с което е приета Наредба 
за условията и реда за събиране на таксите за 
ползване на пътната инфраструктура по Закона 
за пътищата (ДВ, бр. 89 от 2016 г.), във връзка 
с което е образувано адм. д. № 1219/2017 г. по 
описа на ВАС.
1918

Върховният административен съд, пето отде-
ление, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване 
от „Специализирана болница за активно лече-
ние – гръбначен център“ – АД, на Наредба № 9 от 
2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт 
„Ортопедия и травматология“, издадена от минис-
търа на здравеопазването (ДВ, бр. 94 от 2016 г.),  
по което е образувано адм. дело № 979/2017 г. по 
описа на Върховния административен съд.
1978

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че 
по протест на прокурор при Окръжна прокура-
тура – Благоевград, са оспорени разпоредбите на 
чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 1, т. 10 и чл. 39 от Наредба 
№ 1 на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, за 
осигуряване на обществения ред, поддържане на 
чистотата, опазване на околната среда и защита 
на имуществото на територията на община Гоце 
Делчев, приета с Решение № 86 по протокол № 10 
от 2.08.2012 г., изм. и доп. с Решение № 164 по 
протокол № 11 от 28.06.2016 г. на Общинския съ-
вет – гр. Гоце Делчев, с искане за прогласяването 
им за нищожни, алтернативно за отмяната им, 
по което е образувано адм. дело № 97/2017 г. по 
описа на Административния съд – Благоевград, 
насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 21.04.2017 г. от 11,15 ч.
1898

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че 
по протест на прокурор от Окръжна прокура-
тура – Благоевград, против чл. 6, чл. 16, чл. 51, 
ал. 5, т. 4 – 6 и чл. 88, ал. 2 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество на Община Банско, приета с 
Решение № 322 от 28.01.2009 г. по протокол № 15 
от заседание на Общинския съвет – гр. Банско, 
проведено на 28.01.2009 г., в Административ-
ния съд – Благоевград, е образувано адм. дело 
№ 91/2017 г., което е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 21.04.2017 г. от 
10,30 ч.
1899

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, 
че е постъпило оспорване от Окръжна прокура-
тура – Бургас, против: чл. 12, ал. 1; чл. 12, ал. 3; 
чл. 16, ал. 3; чл. 45, ал. 4, пр. 1; чл. 50, ал. 4 от 
Наредбата за придобиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, действаща в 
община Приморско, приета с Решение № 922 от 
25.09.2008 г. По оспорването е образувано адм. д. 
№ 370/2017 г., насрочено за 4.05.2017 г. от 10,30 ч.
1974

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е постъпил протест на прокурор 
Червеняков при Окръжна прокуратура – Бургас, 
против чл. 17, ал. 1 – 5, чл. 18, ал. 6 в частта „ко-
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ито имат финансови задължения към общината“; 
чл. 19, ал. 4 и 6 в частта „които имат финансови 
задължения към общината“ от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, приета от Общинския съ-
вет – гр. Камено, с решение по т. 10 на заседание 
на 20.12.2016 г. По жалбата е образувано адм. д. 
№ 428/2017 г., насрочено за 20.04.2017 г. от 10,30 ч.
1975

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е постъпил протест на прокурор 
Червеняков при Окръжна прокуратура – Бургас, 
против чл. 56, ал. 3 от Наредбата за осигуряване 
на обществения ред, спокойствието и сигурност-
та на гражданите, за опазване на общинската 
собственост и околна среда, за безопасността на 
движението на територията на община Приморско. 
По жалбата е образувано адм. д. № 319/2017 г., 
насрочено за 18.05.2017 г. от 10,30 ч.
1976

Административният съд – Велико Търново, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е 
постъпила жалба от Виктор Петров Майсторов и 
Радослав Георгиев Йорданов от Свищов против 
Решение № 412 от 21.12.2016 г. по протокол № 27 
на Общинския съвет – гр. Свищов, в частта, с 
която са определени таксите за битови отпадъ-
ци за 2017 г. Образувано е адм. д. № 56/2017 г. 
по описа на Административния съд – Велико 
Търново. Съдебното заседание е насрочено за 
20.04.2017 г. от 10 ч.
1931

Административният съд – Добрич, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 107/2017 г. 
по протест на прокурор Милена Любенова в Ок-
ръжна прокуратура – гр. Добрич, срещу Наредбата 
за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на децата в предучилищна възраст 
в детските градини и училищата на територията 
на община Добрич, приета с Решение № 14-2 по 
протокол № 14 от 29.11.2016 г. на Общинския съ-
вет – гр. Добрич, в частта на чл. 26, ал. 2, чл. 31, 
ал. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 3. На основание чл. 189, 
ал. 2 АПК всеки, който има правен интерес, 
може да се присъедини към оспорването или да 
встъпи като страна наред с административния 
орган до началото на устните състезания при 
всяко положение на делото, без да има право да 
иска повтаряне на извършени процесуални дейст-
вия. Препис от молбата за присъединяване или 
за встъпване се връчва на насрещните страни. 
Делото е насрочено за разглеждане в публично 
съдебно заседание на 9.05.2017 г. от 13 ч.
1932

Административният съд – Добрич, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е постъпило искане на В. Вичев, 
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, за 
отмяна на чл. 18, ал. 3 и чл. 36 от Наредбата за 
условията и реда за записване, отписване и пре-
местване на децата в общинските детски градини 
на територията на община Каварна, приета с Ре-
шение № 183 по протокол № 15 от 25.11.2016 г. на 
Общинския съвет – гр. Каварна. По оспорването 
е образувано адм. д. № 100/2017 г. по описа на 
Административния съд – Добрич.
1893

Административният съд – Добрич, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
в Окръжна прокуратура – Добрич, с искане за 
отмяна на чл. 25, ал. 4, 5 и 6 и чл. 29, ал. 5 и 6 
от Наредбата за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на децата в предучи-
лищна възраст в детските градини и училищата 
на територията на община Балчик, приета от 
Общинския съвет – гр. Балчик, с Решение № 34 
по протокол № 5 на 22.12.2016 г., по който протест 
е образувано адм. д. № 101/2017 г. по описа на 
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за 
9.05.2017 г. от 13,15 ч.
1894

Административният съд – Монтана, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано административно дело 
№ 76/2017 г. по протест на прокурор при Окръж-
на прокуратура – Монтана, срещу чл. 31, ал. 4, 
5 и 6 и чл. 32, ал. 4 от Наредбата за условията и 
реда за записване, отписване и преместване на 
децата в детските градини и училищата на тери-
торията на община Монтана, приета с Решение 
№ 269 от 13.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. 
Монтана. Конституирани страни по делото са: 
протестираща страна – прокурор при Окръжна 
прокуратура – Монтана, ответник – Общин-
ският съвет – гр. Монтана, чрез председателя, 
и служебно конституирана страна – Окръжна 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 76/2017 г. е насрочено за 21.04.2017 г. от 10 ч.
1923

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че 
е постъпила жалба на СНЦ „Български право-
защитен алианс“, подадена чрез пълномощника 
адвокат Иван Георгиев Йорданов, против раз-
поредбата на чл. 89, ал. 1, т. 10 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество на Община Стрелча. По 
жалбата е образувано адм. д. № 140 по описа на 
Административния съд – Пазарджик, за 2017 г., 
насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 5.04.2017 г. от 11 ч.
1897

Административният съд – Пловдив, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 524 по описа 
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив, 
по жалба от сдружение с нестопанска цел „Бъл-
гарски правозащитен алианс“ – Пловдив, против 
чл. 31, т. 1 от Наредбата за спиране, престой и 
паркиране на пътни превозни средства на тери-
торията на гр. Пловдив, приета с Решение № 14, 
взето с протокол № 1, от 19.01.2012 г. на Общин-
ския съвет – гр. Пловдив, изменена с Решение 
№ 157, взето с протокол № 6 от 14.04.2016 г., на 
Общинския съвет – гр. Пловдив.
1892

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съ-
общава, че е постъпил протест от прокурор от 
РОП срещу текстовете на чл. 3, ал. 1, т. 6, глава 
десета – чл. 79 и 120 от Наредба № 3 за местните 
данъци, такси и цените на услуги, извършвани 
от общинската администрация в община Цено-
во, приета и последващо изменена с решения на 
Общинския съвет – гр. Ветово. Въз основа на 
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протеста е образувано адм. дело № 51 по описа 
на Административния съд – Русе, за 2017 г., ІV 
състав, насрочено за разглеждане в съдебно за-
седание на 19.04.2017 г. от 10 ч.
1973

Административният съд – Силистра, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от 
зам. окръжен прокурор при Окръжна прокура-
тура – Силистра, на чл. 4, ал. 1, т. 4 – 5, чл. 15, 
ал. 5, т. 5, чл. 21, ал. 5 – 6, чл. 42, ал. 3, т. 6, § 7 от 
ПЗР и раздел II от приложение № 1 на Наредбата 
за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услугите в общината, по което 
е образувано адм.д. № 38/2017 г. по описа на 
Административния съд – Силистра, насрочено 
за 19.04.2017 г. от 10,30 ч.
1972

Административният съд – София област, 
трети състав, на основание чл. 188 във връзка 
с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Адми-
нистративния съд – София област, е образувано 
адм.д. № 176/2017 г. по описа на съда по протест 
на Окръжна прокуратура – София, с предмет на 
оспорване чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 34, 
ал. 3, чл. 36, ал. 2, чл. 44 и 48 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местни 
такси и цени на услуги на територията на общи-
на Антон, приета с Решение № 243 по протокол 
№ 26 от 10.02.2003 г., на Общинския съвет – с. 
Антон. Административно дело № 176/2017 г. е 
насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 10.05.2017 г. от 10 ч. Конституирани 
страни в производството са: оспорващ: Окръжна 
прокуратура – София, и ответник: Общинският 
съвет – с. Антон, чрез председателя му.
1979

Административният съд – София област, чет-
върти състав, на основание чл. 188 във връзка с 
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че по протест 
на Окръжна прокуратура – София, е образувано 
адм. д. № 177/2017 г. по описа на АССO, което 
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание 
на 19.04.2017 г. от 10 ч. и е с предмет на оспор-
ване чл. 56 и 92 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местни данъци, такси и 
цени на услуги на територията на община Кос-
тенец, приета с Решение № 27 от 17.12.2015 г. на 
Общинския съвет – гр. Костенец.
1895

Административният съд – Търговище, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
АПК съобщава, че е постъпил протест от Окръжна 
прокуратура – Търговище, против чл. 29, ал. 3 и 4, 
чл. 34, ал. 5 и 6 от Наредбата за условията и реда 
за записване, отписване и преместване на деца 
в предучилищна възраст в детските градини и 
училищата на територията на община Търговище, 
приета от Общинския съвет – гр. Търговище, по 
който е образувано адм.д. № 20/2017 г. по описа 
на Административния съд – Търговище. Делото 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 4.04.2017 г. от 9,30 ч.
1924

Административният съд – Търговище, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от Ок-
ръжна прокуратура – Търговище, против чл. 5, 
ал. 1, т. 4 и 5, чл. 19, ал. 6 и чл. 54 от Наредбата 
за определянето и администрирането на местни-

те такси и цени на услуги на  община Попово, 
приета с Решение № 11 по протокол № 35 от 
18.02.2003 г. на Общинския съвет – гр. Попово, по 
който е образувано адм. д. № 22/2017 г. по описа 
на Административния съд – Търговище. Делото 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 4.04.2017 г. от 10,30 ч.
1977

Административният съд – Хасково, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, 
че е постъпил протест от Паско Тошев Запрянов 
от Димитровград против т. 5 от чл. 36з, ал. 4 
от Наредба № 6 за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Харманли, по който е 
образувано адм. д. № 124/2017 г. по описа на 
Административния съд – Хасково, насрочено за 
3.05.2017 г. от 10,30 ч.
1933

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от Паско 
Тошев Запрянов от Димитровград, обективирано 
в жалба против приложение № 2,3 към чл. 56, 
ал. 2 от Наредба № 10 за определянето и админи-
стрирането на местните такси и цени на услуги, 
издадена от Общинския съвет – Свиленград, по 
която е образувано адм.д. № 113/2017 г. по описа 
на Административния съд – Хасково.
1971

Врачанският районен съд, 4 граждански състав, 
призовава Никола, роден на 27.04.1953 г. от майка 
Надежда Христова Иванова, ЕГН 2911036315, по-
чинала на 3.07.1980 г., съделител по гражданско 
дело № 5413/2016 г., сега с неизвестен адрес, да 
се яви в двуседмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на настоящото съобщение 
в канцеларията на гражданското деловодство на 
Врачанския районен съд, за да му бъде връчен 
препис от исковата молба с приложенията по 
гр. д. № 5413/2016 г. Ако въпреки публикацията 
съделителят не се яви в деловодството на съда, за 
да получи препис от исковата молба и приложе-
нията, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1987

Русенският окръжен съд с решение № 197 от 
12.12.2016 г. по т. д. № 157/2016 г. на основание 
чл. 630, ал. 1 ТЗ обявява неплатежоспособността 
на сдружение „Агенция за устойчиво развитие на 
Русе и региона“ – Русе, ЕИК 117507436, представ-
лявано от Димитър Георгиев Акъллиев – ликви-
датор. Определя начална дата на неплатежоспо-
собността – 26.09.2014 г., открива производството 
по несъстоятелност, постановява обща възбрана 
и запор върху имуществото на сдружението. 
Постановява прекратяване дейността на пред-
приятието на сдружението. Обявява длъжника 
сдружение „Агенция за устойчиво развитие на 
Русе и региона“ – Русе, в несъстоятелност. Спира 
производството по несъстоятелност.
1851

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

5. – Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел „План Б“ – София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от устава на сдружението 
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свиква редовно общо събрание на сдружението 
на 18.04.2017 г. в 12 ч. на адрес: София, ул. Цар 
Самуил 93, вх. Е, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на сдружението през 2016 г.; проект 
за решение: ОС приема отчета за извършената 
дейност през 2016 г.; 2. гласуване оставката на 
Любена Георгиева Павлова като председател и 
член на управителния съвет и член на сдружението; 
проект за решение: ОС освобождава председателя 
и член на управителния съвет Любена Георгиева 
Павлова; 3. приемане на нови пълноправни членове 
на сдружението; проект за решение: ОС приема 
нови пълноправни членове на сдружението; 4. 
избор на нов член и председател на управителния 
съвет; проект за решение: ОС избира нов член и 
председател на управителния съвет; 5. предложения 
за обсъждане на други актуални въпроси, свърза-
ни със сдружението. Управителният съвет кани 
всички членове лично или чрез упълномощени 
представители да присъстват на общото събрание. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
и чл. 25 от устава на сдружението заседанието 
се провежда един час по-късно на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
1968

112. – Федеративният съвет на Федерацията 
на синдикати от ВПК (ФСВПК) към КНСБ, Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовна 
отчетно-изборна конференция на 26.04.2017 г. в 
14 ч. в гр. Банкя, хотел „Дружба“ 1, ул. Ал. Стам-
болийски 19, при следния дневен ред: 1. отчетен 
доклад на ФС на ФСВПК; 2. отчетен доклад на 
ФКК; 3. основни приоритети за бъдещата работа 
на ФСВПК; 4. изменения и допълнения в устава 
на ФСВПК; 5. избор на ръководни органи на 
ФСВПК. Регистрацията на делегатите започва 
в 13 ч. на 26.04.2017 г. пред зала „Банкя“. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
конференцията ще се проведе един час по-късно 
на същото място и при същия дневен ред.
1920

2. – Председателят на Управителния съвет 
на Сдружение на народните читалища „Хемус“ 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 3 от 
устава на сдружението свиква общо събрание на 
27.04.2017 г. в 10 ч. в София, ул. Съборна 5, ет. 3, 
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет 
за дейността на сдружението за 2015 г. и 2016 г.; 
2. приемане на финансов отчет на сдружението 
за 2015 г. и 2016 г.; 3. изменения и допълнения в 
устава на сдружението; 4. избор и освобождаване 
на членове на управителния съвет на сдружението; 
5. разни. Поканват се всички членове на сдру-
жението да вземат участие в общото събрание.
1936

1. – Управителният съвет на Арменското бла-
готворително дружество „ПАРЕКОРДЗАГАН“ със 
седалище и адрес на управление София, район 
„Оборище“, ул. Бачо Киро 29, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.05.2017 г. в 
13 ч. при следния дневен ред: 1. отчетен доклад 
на управителния съвет за изминалия период; 
2. отчетен доклад на контролно-ревизионната 
комисия за изминалия период; 3. избор на нов 
председател; 4. избор на нов управителен съвет; 
5. избор на членове на контролно-ревизионната 
комисия; 6. промени в дружествения договор 
по повод взетите решения. Поканват се всички 

членове лично или чрез упълномощени пред-
ставители да присъстват на общото събрание. 
При липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 
от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден, на същото място и при 
същия дневен ред в 14 ч.
1911

5. – Съветът на настоятелите на Училищно 
настоятелство при 93 СУ „Александър Теодо-
ров – Балан“, София, на основание чл. 22 и сл. 
от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на сдружението на 9.05.2017 г. в 10 ч. 
в заседателната зала на адреса на управление на 
сдружението – София, район „Слатина“, ул. Гео 
Милев 32, при следния дневен ред: 1. приемане на 
отчета на съвета на настоятелите на Училищно 
настоятелство при 93 СУ „Александър Теодо-
ров – Балан“ за дейността през 2016 г.; проект за 
решение – ОС приема отчета на съвета на насто-
ятелите на Училищно настоятелство при 93 СУ 
„Александър Теодоров – Балан“ за дейността през 
2016 г.; 2. освобождаване от длъжност на членовете 
на съвета на настоятелите на Училищно настоятел-
ство при 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“; 
проект за решение – ОС освобождава от длъжност 
членовете съвета на Училищно настоятелство при 
93 СУ „Александър Теодоров – Балан“; 3. избор 
на нови членове на съвета на настоятелите на 
Училищно настоятелство при 93 СУ „Александър 
Теодоров – Балан“; проект за решение – ОС из-
бира предложените от членовете на сдружението 
членове на съвета на настоятелите на Училищно 
настоятелство при 93 СУ „Александър Теодо-
ров – Балан“. Поканват се всички членове на 
Училищно настоятелство при 93 СУ „Александър 
Теодоров – Балан“ да вземат участие в работата 
на общото събрание лично или чрез редовно 
упълномощен представител. Регистрацията на 
членовете и техните пълномощници започва в 
9,30 ч. на 9.05.2017 г. на мястото на провеждане 
на общото събрание. Пълномощниците трябва 
да са упълномощени с изрично пълномощно за 
конкретното общо събрание. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава 
на сдружението общото събрание ще се проведе 
в 11 ч. на 9.05.2017 г. на същото място, при същия 
дневен ред и при същите изисквания за участие 
и процедура по регистрацията.
1878

2. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарско дружество по патология“ – София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, 
което ще се проведе в рамките на ХII Национален 
конгрес по патология на 12.05.2017 г. в 15 ч. във 
Велико Търново, хотел „Меридиан Болярски“, 
ул. Стефан Стамболов 53А, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет; 
2. избор на ново ръководство; 3. основни насоки за 
дейността на дружеството през следващите години; 
4. промяна на устава на сдружение „БДП“; 5. други.
1945

2. – Управителният съвет на сдружение „На-
ционален център за суперкомпютърни прило-
жения“ (НЦСП) – София,  на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание 
на 12.05.2017 г. в 16 ч. в заседателната зала на 
ИИКТ – БАН, ул. Акад. Георги Бончев 25А, при 
следния дневен ред: 1. отчет на управителния 
съвет (УС) за изпълнение на бюджета и за дей-
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ността на сдружението за 2016 г.; 2. доклад на 
регистриран одитор за извършената проверка и 
заверка на годишния финансов отчет (ГФО) на 
сдружението за 2016 г.; 3. одобряване на годиш-
ния финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 4. 
освобождаване от отговорност на членовете на 
управителния съвет за дейността им през 2016 г.; 
5. приемане на бюджет 2017 г.; 6. разни.
1967

8. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска федерация по ориентиране“ (БФО) – Со-
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по собствена 
инициатива свиква общо събрание на членовете 
на сдружението на 13.05.2017 г. в 14 ч. в гр. 
Стрелча в Младежкия дом, заседателна зала, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
БФО през 2016 г.; 2. финансов отчет на БФО за 
2016 г.; 3. доклад на контролния съвет за 2016 г.; 
4. приемане на бюджета на БФО за 2017 г. По-
канват се всички членове на сдружението или 
упълномощените от тях лица да присъстват. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
чл. 9, ал. 6 от устава на сдружението събранието 
ще се проведе в 14,30 ч. на същото място и при 
същия дневен ред.
1966

4. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД 
„София-юг“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо годишно отчетно събрание на сдружението 
на 17.05.2017 г. в 17 ч. в сградата на НЛРС – СЛРБ, 
София, бул. Витоша 31 – 33, ет. 7, при следния 
дневен ред: 1. отчетен доклад на УС за 2016 г.; 
2. отчетен доклад на КРК за 2016 г.; 3. приемане 
на финансов план на сдружението за 2017 г.; 4. 
избор на делегати на сдружението за общото 
събрание на НЛРС – СЛРБ; 5. промени в устава 
на сдружението; 6. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание 
се отлага с един час и ще се проведе в 18 ч. на 
същото място и при същия дневен ред.
1830

6. – Управителният съвет на Фондация 
„143 – Георги Бенковски“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съвета 
на учредителите на 20.05.2017 г. в 11 ч. в седали-
щето на фондацията – София, ул. Тодорини кукли 
9, при следния дневен ред: 1. приемане ГФО на 
фондацията и отчета за дейността є за 2016 г. и 
приемане на програма за дейността на фонда-
цията за 2017 г.; 2. избор на нов изпълнителен 
директор; 3. вземане на решение за преобразуване 
на фондацията съгласно новостите в Закона за 
предучилищното и училищното образование; 
4. обсъждане на иновативни предложения за 
реализиране на възпитателно-образователни 
програми за учениците на 143-то ОУ „Г. Бенков-
ски“ и одобряване на вече извършените такива; 
5. разни. Материалите по дневния ред могат да 
бъдат разгледани от заинтересованите лица всеки 
работен ден на горепосочения адрес от 10,30 до 
12,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1908

3. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българско дружество по невро-
логия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и 

чл. 14, ал. 1 и 2 от устава на сдружението свиква 
общо събрание на сдружението на 20.05.2017 г. 
в 18,30 ч. в к.к. Златни пясъци, хотел „Интерна-
ционал“, при следния дневен ред: 1. приемане на 
отчета на контролно-ревизионната комисия за 
2016 г.; 2. приемане на отчета на управителния 
съвет за дейността за 2016 г.; 3. приемане на ба-
ланса и на отчета за приходите и разходите на 
сдружението за 2016 г.; 4. приемане на бюджет на 
сдружението за 2017 г.; 5. приемане на промени 
в устава; 6. избор на председател на контролно-
ревизионната комисия; 7. избор на членове на 
контролно-ревизионната комисия; 8. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението събрани-
ето ще се проведе същия ден един час по-късно, 
на същото място и при същия дневен ред, при 
условие че се явят не по-малко от 1/3 от всички 
членове на сдружението.
1980

29. – Управителният съвет на Съюза на арти-
стите в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на Съюза на 
артистите в България на 26.06.2017 г. в 10 ч. в 
София в залата на Малък градски театър „Зад 
канала“, при следния дневен ред: 1. избор на 
мандатна комисия и комисия за провеждане 
на изборите; 2. отчет на управителния съвет; 3. 
доклад на контролната комисия; 4. доклад на 
мандатната комисия; 5. разглеждане на предло-
жения за промени в устава на САБ; 6. приемане 
на бюджет за мандата; 7. делегатски събрания по 
гилдии; 8. избор на председател на САБ; 9. избор 
на управителен съвет; 10. избор на контролна 
комисия; 11. разни.
1906

1. – Федералният съвет на СФОЕМИ – КНСБ, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовна от-
четно-изборна конференция на 26.04.2017 г. в 15 ч. 
в гр. Банкя – хотел „Дружба“ – 1, ул. Ал. Стам-
болийски 19, при следния дневен ред: 1. доклад 
на мандатната комисия; 2. доклад на Федералния 
съвет на СФОЕМИ; 3. доклад на ревизионната 
комисия на СФОЕМИ; 4. избор на ръководни и 
контролни органи на СФОЕМИ. Регистрацията 
на делегатите започва в 13 ч. на 26.04.2017 г. 
във фоайето на хотела. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конференцията ще се 
проведе един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред.
1937

1. – Управителният съвет на политическа 
партия „Български граждани – ЗБОРИМ“ на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънреден конгрес 
на партията на 6.05.2017 г. в 10 ч. в Посетителския 
център в местността Побити камъни край Варна, 
на републикански път I-2, при следния дневен ред: 
1. приемане на отчетите на Управителния съвет и 
Висшия контролно-ревизионен съвет; 2. вземане 
на решение за освобождаване на председателя, 
главния секретар, членовете на Управителния 
съвет и на Висшия контролно-ревизионен съвет 
и освобождаването им от отговорност; 3. взема-
не на решение за избор на председател на ПП 
„Български граждани – ЗБОРИМ“; 4. вземане 
на решение за избор на главен секретар на ПП 
„Български граждани – ЗБОРИМ“; 5. вземане на 
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решение за избор на членове на управителния 
съвет на ПП „Български граждани – ЗБОРИМ“; 
6. вземане на решение за избор на Висшия кон-
тролно-ревизионен съвет на ПП „Български граж-
дани – ЗБОРИМ“; 7. промяна на наименованието 
на партията; 8. промяна на устава; 9. други. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се отложи с един час по-късно 
на същото място и при същия дневен ред и се 
провежда независимо от броя на присъстващите 
членове.
1901

2. – Управителният съвет на ССК „Черно 
море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква годишно отчетно събрание на 18.05.2017 г. 
от 18 ч. в Актовата зала на СУ „Г. Бенковски“ 
във Варна при следния дневен ред: 1. отчетен 
доклад за дейността; 2. годишен финансов отчет; 
3. приемане на бюджет за 2017 г.; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
1904

1. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „Спортен клуб по пожароприложен 
спорт и аварийно-спасителна дейност Кърджали 
160“ на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и устава 
на сдружението свиква редовно общо събрание 
на 9.05.2017 г. в 15 ч. в Кърджали, ул. Георги 
Кондолов 26, при следния дневен ред: 1. отчет за 
дейността на сдружението за 2016 г.; 2. финансов 
отчет на сдружението за 2016 г.; 3. приемане 
бюджета на сдружението за 2017 г.; 4. приемане 
на план-програма за дейността на сдружението 
през 2017 г.; 5. освобождаване от отговорност на 
управителния съвет на сдружението; 6. изключване 
на членове от сдружението; 7. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
1903

9. – Управителният съвет на сдружение „Об-
щински младежки спортен клуб Тракиец – Са-
дово“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 3.05.2017 г. в 17,30 ч. в стая № 301, ет. 3 
в сградата на общинската администрация – Садо-
во, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на УС на „Общински младежки 
спортен клуб Тракиец – Садово“ за периода от 
създаването му до 31.12.2016 г.; 2. освобождаване 
от отговорност членовете на управителния съвет; 
3. освобождаване на членовете на управителния 
съвет; 4. избор на нов управителен съвет. При 
липса на кворум (повече от половината от всич-
ки членове на сдружението) на основание чл. 27 

ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-
късно на същото място и при същия дневен ред 
и ще се проведе, колкото и членове да се явят.
1963

9. – Управителният съвет на Асоциацията 
за развъждане на месодайните породи говеда в 
България – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква извънредно събрание на Върховния ко-
лективен орган (ВКО) на 21.04.2017 г. в 13 ч. в 
Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“, 
хотел „Национал“, при следния дневен ред: 1. 
приемане и освобождаване на членове на асоциа-
цията; 2. приемане на вътрешни актове – Тарифа 
на услугите и Правилник за развъдната книга; 
3. промяна по вид и размер на членски внос и 
имуществени вноски; 4. обсъждане на органи-
зационни и други проблеми, които следва да 
бъдат решени на следващо събрание на ВКО и/
или на ОС; 5. приемане на обща стратегия на 
асоциацията до 2020 г.
1902

10. – Управителният съвет на Асоциацията 
за развъждане на месодайните породи говеда в 
България – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква извънредно общо събрание на 21.04.2017 г. 
в 9 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Га-
лерия“, хотел „Национал“, при следния дневен 
ред: 1. приемане на финансов отчет за 2015 г.; 
2. приемане на отчет за дейността на УС и КС; 
3. промяна на устава; 4. промяна в съставите и 
числеността на УС и КС.
1900

4. – Управителният съвет на Тракийско дру-
жество „Одринска епопея“ – Стара Загора, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо делегат-
ско отчетно-изборно събрание на дружеството 
на 29.04.2017 г. в 10 ч. в залата на 5 ОУ – Стара 
Загора, при следния дневен ред: 1. отчетен до-
клад за дейността на дружеството за времето от 
3.12.2011 г. до 29.04.2017 г.; 2. годишен финансов 
отчет – изпълнение на бюджет 2016 г. и утвър-
ждаване на бюджет 2017 г.; 3. избор на ръководни 
органи. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1961

1. – Управителният съвет на Асоциацията на 
свиневъдите в България, Шумен, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциа-
цията на 11.05.2017 г. в 16 ч. във Велико Търново, 
хотел „Янтра“, при следния дневен ред: 1. отчет и 
информация на УС за дейността на АСБ за 2016 г.; 
2. приемане на финансовия отчет за 2016 г.; 3. 
приемане на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 
ЗЮЛНЦ; 4. приемане на нови членове; 5. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред.
1919


