
Петък, 9 септември 2022 г. София Цена 0,80 лв.

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 

72

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Президент на Републиката

	Указ № 234	за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	Боде-
нец,	община	Мездра,	област	Враца,	на
23	октомври	2022	г.	 2

	Указ № 235	за	насрочване	на	части-
чен	избор	за	кмет	на	кметство	По-
рой,	община	Поморие,	област	Бургас,
на	23	октомври	2022	г.	 2

Министерски съвет

	Постановление № 262 от	1	септем-
ври	2022	г.	за	изменение	и	допълнение	
на	 Постановление	 №	168	 на	 Минис-
терския	съвет	от	2015	г.	за	създаване	
на	Координационен	съвет	за	подготов-
ка	на	Република	България	за	членство
в	еврозоната	 2

	Постановление № 263 от	1	септем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Държав-
на	агенция	„Държавен	резерв	и	военно-
временни	запаси“	за	2022	г.	 4

	Постановление № 264 от	1	септем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи
за	2022	г.	 4

	Постановление № 265 от	1	септем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи/трансфери	за	2022	г.	за	
изплащане	на	стипендии	по	Програма-
та	на	мерките	за	 закрила	на	деца	с	
изявени	дарби	от	държавни,	общински	
и	частни	училища	през	2022	г.,	приета	
с	Постановление	№	94	 на	Министер-
ския	съвет	от	2022	г.	 5

	Постановление № 266 от	1	септем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи
за	2022	г.	 7

	Постановление № 267 от	1	септем-
ври	2022	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Ми-
нистерството	 на	 външните	 работи
за	2022	г.	 7

Министерство  
на здравеопазването

	Договор № РД-НС-01-4-14 от	 24	 ав-
густ	 2022	г.	 за	 изменение	 и	 допълне-
ние	 на	 Националния	 рамков	 договор	
за	 медицинските	 дейности	 между	
Националната	 здравноосигурителна	
каса	 и	 Българския	 лекарски	 съюз	 за	
2020	–	2022	г.	 8

Министерство 
на земеделието

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	6	от	2018	г.	за	условия-
та	и	реда	за	предоставяне	на	финан-
сова	 помощ	 по	 Национална	 програма	
за	 подпомагане	 на	 лозаро-винарския
сектор	за	периода	2019	–	2023	г.	 41

Министерство  
на правосъдието

	Наредба № Н-3 от	24	август	2022	г.	
за	 условията	 и	 реда	 за	 формиране	 и	
изплащане	на	допълнителното	възна-
граждение	 за	постигнати	резултати	
в	служебната	дейност	на	служители-
те	в	Главна	дирекция	„Охрана“	и	тери-
ториалните	є	звена	 41
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 168 на Министерския съвет от 2015 г. за 
създаване на Координационен съвет за подго-
товка на Република България за членство в 
еврозоната (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г.; изм. и 
доп., бр. 26 от 2021 г. и бр. 36, 53 и 60 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Членове на Съвета са: 
1. заместник министър-председателят по 

управление на европейските средства;
2. ръководителите на експертните работни 

групи и подгрупи по чл. 10, ал. 1;
3. заместник-министър на външните работи;
4. заместник-министър на правосъдието;
5. заместник-министър на електронното 

управление;
6. заместник-министър на вътрешните 

работи; 
7. председателят на Държавна агенция 

„Национална сигурност“;
8. заместник-министър на транспорта и 

съобщенията.“
§ 2. Член 8 се отменя.
§ 3. В чл. 9, ал. 2, в т. 5 накрая се добавя 

„въз основа на редовни месечни писмени до-
клади за напредъка в дейността на работни 
групи и подгрупи по чл. 10, ал. 1, предоставени 
от техните ръководители“. 

§ 4. В чл. 10, ал. 4 думата „министър“ се 
заменя със „заместник министър-председател/
министър“.

§ 5. Параграф 2 от заключителните разпо-
редби се отменя.

§ 6. Приложението към чл. 10, ал. 1 се 
изменя така:

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Боденец, община Мездра, област 
Враца, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 7 септември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

5882

УКАЗ № 235
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Порой, община Поморие, област 
Бургас, на 23 октомври 2022 г.

Издаден в София на 7 септември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

5883

„Приложение 
към чл. 10, ал. 1

Наименование 
на работната група

Отговаряща админи-
страция/институция

Ръководител/ 
ръководители Основни функции/отговорности

Работна група „Макро-
икономически анализи 
и публични финанси“

Министерството на 
финансите

Заместник минис-
тър-председател по 
управление на ев-
ропейските сред-
ства 

·  изготвя анализ за ефектите от въ-
веждането на единната европейска 
валута в Република България;

·  изготвя предложения за мерки 
и политика, които да доведат до 
максимални ползи от въвеждането 
на еврото при минимални разходи;

·  координира и отговаря за подго-
товката в областта на публичните 
финанси – статистика, счетоводство 
и др. 

Работна група „Пуб-
лична администрация“

Администрацията на 
Министерския съвет 
(АМС)

Главен секретар на 
АМС

Отговаря за подготовката на адми-
нистрацията за работа с еврото чрез 
изготвяне на насоки/обучения за 
безпроблемна замяна на лева с евро; 
за адаптиране на информационните 
системи, използвани на национално 
и общинско ниво, към новата валута. 
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Наименование 
на работната група

Отговаряща админи-
страция/институция

Ръководител/ 
ръководители Основни функции/отговорности

Работна група „Небан-
ков финансов сектор“

Комисията за финан-
сов надзор (КФН)

Член на КФН Отговаря за:
·  превалутирането на финансовите 

инструменти от лев в евро;
·  адаптиране на системите за клиъ-

ринг и сетълмент на ценни книжа 
към еврото;

·  реорганизация на счетоводните 
системи, финансовата статистика, 
документацията на небанковия фи-
нансов сектор за работа с еврото.

Работна група „Пари, 
платежна инфраструк-
тура и кредитни инсти-
туции“
Подгрупа „Пари (банк-
ноти и монети)“

Българската народна 
банка (БНБ)

Подуправител на 
БНБ

Отговаря за:
·  дизайна на българските евро мо-

нети; 

Подгрупа „Кредитни и 
други финансови ин-
ституции“

Подгрупа „Платежни 
системи и доставчици 
на платежни услуги“

Българската народна 
банка

Българската народна 
банка 

Подуправител на 
БНБ

Подуправител на 
БНБ

·  адаптирането на софтуера на бан-
коматите за работа с евро;

·  предоставяне на евро на финансо-
вите институции и изтеглянето на 
българските левове от обращение.

Отговаря за дейности, свързани с 
предварителния анализ на изисквани-
ята и координацията на подготовката 
на поднадзорните лица в управление 
„Банков надзор“, в това число реорга-
низацията на счетоводните системи, 
финансовата статистика, документа-
цията за работа с еврото.
Отговаря за адаптирането на платеж-
ните и счетоводните системи за работа 
с еврото, включително по отношение 
на бюджетните плащания, както и за 
предварителния анализ на изисквани-
ята и координацията на подготовката 
на поднадзорните лица и дейности в 
управление „Банково“.

Работна група „Нефи-
нансов сектор“

Министерството на 
финансите и Минис-
терството на иконо-
миката и индустрията

Заместник-минис-
тър на финансите 
и/или заместник-
министър на ико-
номиката и индус-
трията

Отговаря за гладкото въвеждане на 
еврото в дейността на нефинансови-
те предприятия чрез изготвянето на 
насоки за: коректно преизчисляване 
на цените от лева в евро, за данъчно 
и счетоводно отчитане в периода, в 
който и двете валути ще бъдат офи-
циално разплащателно средство; за 
адаптиране на счетоводната, логис-
тичната, стоковата и други системи 
за работа с еврото.

Работна група „Защита 
на потребителите“

Министерството на 
икономиката и индус-
трията и Комисията 
за защита на потре-
бителите

Заместник-минис-
тър на икономи-
ката и индустрията 
и/или председате-
лят на Комисията 
за защита на по-
требителите

·  Отговаря за изготвянето и при-
лагането на мерки за защита на 
потребителите, включително на по-
требителите на финансови продукти 
и услуги, в процеса на въвеждане 
на еврото; 

·  Наблюдава преизчисляването на 
цените от лева в евро с оглед на 
преодоляване на порочната прак-
тика на търговците да закръгляват 
цените нагоре; 

·  Инициира кампания за „честно 
въвеждане на еврото“. 
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Наименование 
на работната група

Отговаряща админи-
страция/институция

Ръководител/ 
ръководители Основни функции/отговорности

Работна група „Кому-
никации“

Министерството на 
финансите и Българ-
ската народна банка

Заместник- минис-
тър на финансите

·  Отговаря за повишаване на общест-
вената информираност по въпроси-
те, свързани с единната европейска 
валута чрез разработването и при-
лагането на специална Комуника-
ционна стратегия за еврото; 

·  Организира информационни кампа-
нии, проучвания на обществената 
подкрепа за еврото;

·  Изготвя информационни материали 
за различни целеви групи (учени-
ци, пенсионери, домакинства, хора 
със специални нужди, етнически 
малцинства);

·  Поддържа специален информацио-
нен сайт за еврото.

“
Заключителни разпоредби

§ 7. В заключителните разпоредби на По-
становление № 103 на Министерския съвет 
от 2021 г. за изменение и допълнение на По-
становление № 168 на Министерския съвет 
от 2015 г. за създаване на Координационен 
съвет за подготовка на Република България за 
членство в еврозоната (ДВ, бр. 26 от 2021 г.) 
§ 10 се отменя.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

5804

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни запаси“ за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в 
размер  1 411 301 лв. по бюджета на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ за 2022 г. с цел закупуване на описа-
ни в приложение към т. 1 от Решение № 110 
на Министерския съвет от 2022 г. освободени 
държавни резерви, представляващи лекарствени 
продукти, медицински изделия и болнично-
медицинско оборудване.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на държавните резерви, военновременните 
запаси и задължителните запаси от нефт и неф-
топродукти“, бюджетна програма „Държавни 
резерви и военновременни запаси“ на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“ за 2022 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 42, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Председателят на Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“ 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Държавна агенция „Държавен резерв и во-
енновременни запаси“ за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши произтичащите от чл. 1 промени по цен-
тралния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Държавна 
агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

5805

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. в размер 1 052 600 лв. за 
откриване на Генерално консулство на Ре-
публика България във Федерална република 
Германия със седалище в гр. Дюселдорф 
и с консулски окръг, обхващащ федерална 
провинция Северен Рейн-Вестфалия.
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стипендии на ученици от общинските и частните 
училища и на ученици от държавните спортни 
училища, финансирани от Министерството на 
младежта и спорта, разпределени, както следва:

1. допълнителни трансфери в размер 
108 675 лв. по бюджетите на общините, раз-
пределени съгласно приложение № 1;

2 . допълнителни ра зходи в ра змер 
39 960 лв. по бюджета на Министерството на 
младежта и спорта съгласно приложение № 2.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1, т. 1 
се предоставят по бюджетите на общините от 
централния бюджет под формата на обща суб-
сидия за делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури 
за сметка на предвидените средства по цен-
тралния бюджет за 2022 г. 

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да 
се увеличат разходите по „Политика в област- 
та на спорта за учащи и спорта в свободното 
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“, 
по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2022 г. 

(2) Със сумата 65 880 лв. да се увеличи 
показателят по чл. 27, ал. 3, т. 1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се 
увеличи показателят по чл. 27, ал. 3, т. 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на младежта и спорта 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши 
налагащите се промени по централния бюджет, 
включително по бюджетните взаимоотношения 
на общините с централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси и чл. 2 от По-
становление № 94 на Министерския съвет от 
2022 г. за приемане на Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби от държавни, 
общински и частни училища през 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на младежта и спорта 
и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от датата 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
за сметка на предвидените разходи по цен-
тралния бюджет за 2022 г. за изпълнение на 
политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на активната двустранна и многостранна 
дипломация“, бюджетна програма „Адми-
нистриране и осигуряване на дейността на 
задграничните представителства“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г. на базата на фактически извършен 
разход и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

5806

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2022 г. за изплащане на сти-
пендии по Програмата на мерките за закри-
ла на деца с изявени дарби от държавни, 
общински и частни училища през 2022 г., 
приета с Постановление № 94 на Министер-
ския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 148 635 лв. за изплащане на 

Приложение № 1 
към чл. 1, ал. 1, т. 1

№ по 
ред Община  Област 

Второ тримесечие 2022 г.

Брой стипендии Сума (в лв.)

1. Банско Благоевград 1 1 080

2. Благоевград Благоевград 2 810

3. Бургас Бургас 1 810
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№ по 
ред Община  Област 

Второ тримесечие 2022 г.

Брой стипендии Сума (в лв.)

4. Варна Bарна 2 2 430

5. Елена Bелико Tърново 1 1 080

6. Видин Bидин 1 1 080

7. Враца Bраца 3 3 375

8. Добрич Добрич 3 3 240

9. Ардино Kърджали 1 945

10. Кюстендил Kюстендил 1 1 080

11. Ловеч Ловеч 1 1 350

12. Троян Ловеч 3 3 645

13. Пазарджик Пазарджик 6 6 885

14. Пловдив Пловдив 9 7 965

15. Разград Pазград 2 1 620

16. Русе Pусе 3 1 620

17. Силистра Cилистра 1 810

18. Нова Загора Cливен 1 1 215

19. Столична община София-град 49 50 355

20. Ихтиман Софийска област 1 1 350

21. Самоков Софийска област 4 4 860

22. Стара Загора Cтара Загора 5 5 400

23. Свиленград Xасково 2 1 620

24. Харманли Xасково 2 1 620

25. Шумен Шумен 1 1 215

26. Ямбол Ямбол 2 1 215

Общо: 108 108 675

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

№ 
по 
ред

Спортно училище Брой стипендии

Финансови 
средства за 
отпуснати 

стипендии през 
2-рото тримесе-
чие на 2022 г. 

(лв.)

Финансови 
средства за 

изплащане на 
стипендиите 
до декември 

2022 г.  
(лв.)

Финансови 
средства за 

доизплащане 
на стипендиите 

през 2023 г.  
(лв.)

1. „Ген. Вл. Стойчев“ – 
гр. София 16 25 515 15 390 10 125

2. „Георги Бенковски“ – 
гр. Варна 3 4 725 2 835 1 890

3. „Васил Левски“ – 
гр. Пловдив 10 16 200 8 910 7 290

4. „Юрий Гагарин“ – 
гр. Бургас 5 8 100 5 400 2 700

5. „Георги Бенковски“ – 
гр. Плевен 7 11 340 7 425 3 915

Общо: 41 65 880 39 960 25 920

5811
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. в размер 995 600 лв. за 
откриване на Генерално консулство на Ре-
публика България във Френската република 
със седалище в гр. Лион и с консулски окръг, 
обхващащ регионите Оверн-Рон-Алп, Нова 
Аквитания, Окситания, Прованс – Алп-Кот 
д’Азюр и Корсика.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
за сметка на предвидените разходи по цен-
тралния бюджет за 2022 г. за изпълнение 
на политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от За-
кона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на активната двустранна и многостранна 
дипломация“, бюджетна програма „Адми-
нистриране и осигуряване на дейността на 
задграничните представителства“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на външните рабо-
ти да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. на базата на фактически 
извършен разход и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

5815

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външ-
ните работи за 2022 г. в размер 671 200 лв. 
във връзка с откриване на консулство на 
Република България в Обединеното крал-
ство Великобритания и Северна Ирландия 
със седалище в  гр. Единбург и с консулски 
окръг, обхващащ териториите на Шотлан-
дия и Северна Ирландия, както и окръзите 
Камбрия, Нортамбърланд, Дъръм и Тайн 
енд Уеър в Англия.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
за сметка на предвидените разходи по цен-
тралния бюджет за 2022 г. за изпълнение на 
политики по чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на активната двустранна и многостранна 
дипломация“, бюджетна програма „Адми-
нистриране и осигуряване на дейността на 
задграничните представителства“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на външните работи да 
извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на външните работи за 
2022 г. на базата на фактически извършен 
разход и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 1, ал. 5, т. 11.3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

5816



СТР.  8  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 72

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-14 
от 24 август 2022 г.

за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за медицинските дейности меж-
ду Националната здравноосигурителна каса и 
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 
(обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 
2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 
от 2020 г., бр. 4, 7, 17 и 27 от 2021 г.; попр., 
бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 76 и 93 от 
2021 г., бр. 37 от 2022 г.; попр., бр. 38 от 2022 г.)

Днес, 24.08.2022 г., между Националната 
здравноосигурителна каса, от една страна, и 
Българския лекарски съюз, от друга страна, на 
основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона 
за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка със 
Закона за изменение на Закона за бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2022 г. (ДВ, бр. 52 от 2022 г.), чл. 63 от Закона за 
здравето, Наредбата за изменение и допълнение 
на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните 
прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 48 от 
2022 г.) и изменение и допълнение на Наред-
ба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса (ДВ, 
бр. 48 и 68 от 2022 г.) се сключи този Договор 
за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за медицинските дейности 
между Националната здравноосигурителна каса 
и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 
за следното:

§ 1. Член 12б се изменя така:
„Чл. 12б. (1) Годишният размер на средствата 

за здравноосигурителни плащания за медицин-
ски дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК 
за 2022 г. е на обща стойност 3 670 771,5 хил. лв. 
за следните видове дейност: 

1. първична извънболнична медицинска 
помощ – 363 710,9 хил. лв.;

2. специализирана извънболнична меди-
цинска помощ (включително за комплексно 
диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 
380 229 хил. лв.; 

3 .  медико -диа г нос т и чна дейнос т – 
207 286 хил. лв.;

4 .  болнична медицинск а помощ – 
2 719 545,6 хил. лв. 

(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща 
плащания за дейности, извършени по реда на 
Националния рамков договор за медицинските 
дейности за 2020 – 2022 г. (НРД за медицин-
ските дейности за 2020 – 2022 г.) в периода 
1.12.2021 г. – 30.11.2022 г., в това число и запла-

щане за работа при неблагоприятни условия, 
свързани с обявено извънредно положение, 
съответно извънредна епидемична обстановка, 
за период, определен със закон. 

(3) Годишният размер на средствата за 
здравноосигурителни плащания за лекарстве-
ни продукти, медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели съгласно 
чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2022 г. е на обща 
стойност 1 631 434,8 хил. лв. за следните видове: 

1. лекарствени продукти, медицински изде-
лия и диетични храни за специални медицински 
цели за домашно лечение на територията на 
страната – 882 869,2 хил. лв.;

2. лекарствени продукти за лечение на зло-
качествени заболявания и лекарствени продук- 
ти при животозастрашаващи кръвоизливи и 
спешни оперативни и инвазивни интервенции 
при пациенти с вродени коагулопатии, вклю-
чени в пакета здравни дейности, гарантиран 
от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията 
на болнична медицинска помощ, които НЗОК 
заплаща извън стойността на оказваните ме-
дицински услуги – 632 583,6 хил. лв.;

3. медицински изделия, прилагани в болнич-
ната медицинска помощ, които НЗОК заплаща 
извън стойността на оказваните медицински 
услуги – 115 982 хил. лв.

(4) В случай че при анализа на текущото 
изпълнение към 30 септември 2022 г. на здрав-
ноосигурителните плащания за медицински 
дейности се установи очаквано неизпълнение 
на предвидените разходи към 31 декември 
2022 г. на средствата за здравноосигурителни 
плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 
от ЗБНЗОК за 2022 г., след осигуряване на фи-
нансирането по § 9 от същия закон оставащите 
средства може да се използват за плащания 
само за медицинските дейности по същите 
редове при условия и по ред, определени от 
НС на НЗОК и от УС на БЛС. 

(5) По реда на този Договор за изменение и 
допълнение на НРД за медицинските дейности 
за 2020 – 2022 г. се заплащат и медицински 
дейности и лекарствени продукти, финанси-
рани от Министерството на здравеопазването 
и Агенцията за социално подпомагане, както 
и по реда на системите за координация за со-
циална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2022 г. 

(6) Разходите за здравноосигурителни плаща-
ния, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия 
на работа при обявено извънредно положение, 
съответно извънредна епидемична обстановка, 
се разпределят и извършват в рамките на оп-
ределените параметри в ЗБНЗОК за 2022 г. и 
в съответствие с параметрите на разходите за 
здравноосигурителни плащания и събраните 
приходи по бюджета на НЗОК за 2022 г.

(7) За срока на обявена извънредна епи-
демична обстановка поради епидемично раз-
пространение на заразна болест по чл. 61, 
ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от 
централния бюджет по бюджета на НЗОК се 

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
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осигуряват средства за изплащане на допълни-
телни трудови възнаграждения на персонала 
на изпълнителите на болнична медицинска 
помощ по реда на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2022 г.

(8) Сумите за неблагоприятни условия за 
работа при обявено извънредно положение, 
съответно извънредна епидемична обстановка, 
в т. ч. и за заплащане на изпълнителите на 
медицинска помощ за поставяне на ваксини 
срещу COVID-19, могат да се осигуряват и 
чрез допълнителен трансфер от бюджета на 
Министерството на здравеопазването.“

§ 2. Създава се чл. 22г: 
„Чл. 22г. (1) Националната здравноосигу-

рителна каса сключва допълнителни спора-
зумения с лечебните заведения за изпълнение 
на специализираните медицински дейности и 
специализираните и високоспециализирани 
медико-диагностични изследвания, предвидени 
в измененията и допълненията на Наредба № 9 
от 2019 г. за определяне на пакета от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 48 
и 68 от 2022 г.), които отговарят на общите 
условия по чл. 20 – 22 и специалните условия, 
посочени в специалната част. 

(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за 
сключване на допълнително споразумение със 
съответната РЗОК, представят документите, 
посочени в специалната част.“

§ 3. Създава се чл. 23и: 
„Чл. 23и. (1) Лечебните/здравните заведения, 

кандидатстващи за сключване на допълнител-
но споразумение с НЗОК по реда на чл. 22г, 
подават заявления и представят документи в 
РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на 
този Договор за изменение и допълнение на 
НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 

(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 допълнително 
споразумение към договор с изпълнителите, 
които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, 
т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на 

достъпност и качество на медицинската помощ 
по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или 
упълномощено от него длъжностно лице има 
право да провери на място в лечебното заведение 
съответствието със специалните изисквания, за 
чието удостоверяване е предвидена декларация. 

(4) Когато непълнотата е отстранена в оп-
ределения от директора на РЗОК срок, който 
изтича след срока по ал. 3, допълнително 
споразумение може да се сключи и след из-
тичането му.“

§ 4. Създава се чл. 129а: 
„Чл. 129а. (1) Директорът на съответната 

РЗОК и председателят на съответната РК на 
БЛС оказват необходимото съдействие с цел 
своевременно осъществяване на избор на ОПЛ 
на следните категории, които не са упражнили 
и имат затруднения свободно да упражнят пра-
вото си на избор на лекар в лечебно заведение 
за ПИМП:

1. лица в производство за предоставяне на 
хуманитарен статут или право на убежище;

2. лица с предоставена временна закрила и 
лицата по чл. 39, ал. 6, т. 2 от ЗЗО;

3. здравноосигурени лица, които нямат 
избран лекар в лечебно заведение за ПИМП.

(2) Съдействието по ал. 1 се осъществява по 
писмено искане до директора до съответната 
РЗОК от категориите лица по ал. 1.

(3) За малолетните и непълнолетните лица 
искането по ал. 2 се извършва от техните роди-
тели или настойници, съответно със съгласието 
на техните родители или попечители.“

§ 5. В чл. 144, ал. 8, т. 2 след думите „Ма-
мография на двете млечни жлези“ се поставя 
запетая и се добавя „Ехография на млечна жле-
за“, а думите „Туморен маркер: PSA“ се заменят 
с „Туморен маркер: PSA – общ и свободен“.

§ 6. В чл. 162, ал. 3 след думите „Мамогра-
фия на двете млечни жлези“ се поставя запетая 
и се добавя „Ехография на млечна жлеза“, а 
думите „Туморен маркер: PSA“ се заменят с 
„Туморен маркер: PSA – общ и свободен“.

§ 7. В чл. 175в, в таблицата се правят след-
ните изменения и допълнения:

1. В частта „Високоспециализирани дей-
ности“:

1.1. Ред 88.73 се изменя така:

„

88.73 Ехография на млечна жлеза 118 000 20,00 16,50

“
1.2. След ред:

„

Z01.5 Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици 443 9,63 9,63

“
се добавя нов ред:

„

75.39 Фетална морфология 15 000 40,00 40,00

“
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§ 8. В чл. 176в, в таблицата се правят следните изменения и допълнения:
1. В частта към пакет „Клинична лаборатория“:
1.1. Редове 01.08, 01.19, 01.20, 01.21, 01.24, 01.25, 01.39 и 10.10 се изменят така:

„

01.08 Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилино-
ген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) 1 650 692 1,10

01.19 Холестерол 837 307 1,70
01.20 HDL-холестерол 897 753 1,70
01.21 Триглицериди 1 125 381 1,70
01.24 AСАТ 1 358 304 1,70
01.25 АЛАТ 1 380 990 1,70
01.39 LDL-холестерол 839 486 2,20
10.10 PSA – общ 505 000 13,00

“
1.2. След ред:

„
10.78 Фибрин деградационни продукти: D-димер 420 000 20,00

“
се добавят нови редове:

„

01.43 Oпределяне на повърхностен антиген нa xeпaтит В (HBsAg) c бърз тест 127 000 10,00
01.44 Oпределяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с бърз тест 127 000 11,00
10.79 Фекален калпротектин 1 000 20,00
10.80 PSA – свободен 120 000 15,00
05.12 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 175 000 10,00

“
2. В частта към пакет „Клинична микробиология“ ред 10.64 се изменя така:

„
10.64 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 150 000 35,00

“
3. В частта към пакет „Вирусология“:
3.1. Ред 10.64 се изменя така:

„

10.64 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 320 000 35,00

“
3.2. След ред:

„
10.76 Количествено определяне на IgG анти тела срещу Spike протеина на 

SARS-CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици
40 000 7,00

“
се добавя нов ред:

„

05.12 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2 350 000 10,00

“
§ 9. В чл. 187б се създават ал. 9 и 10: 
„(9) Общопрактикуващите лекари могат да извършват дейността по ал. 1 и на здравноосигурени 

лица, които не са записани в техните регистри.
(10) Дейността по ал. 9 се извършва, отчита и заплаща при условията и по реда на ал. 1 – 8.“
§ 10. В чл. 203, ал. 3, предложение второ след думите „Мамография на двете млечни жлези“ 

се поставя запетая и се добавя „Ехография на млечна жлеза“, а думите „Туморен маркер: PSA“ се 
заменят с „Туморен маркер: PSA – общ и свободен“.

§ 11. В чл. 218, ал. 2, т. ІV, т. 2.2, предложение второ след думите „Мамография на двете млечни 
жлези“ се поставя запетая и се добавя „Ехография на млечна жлеза“, а думите „Туморен маркер: 
PSA“ се заменят с „Туморен маркер: PSA – общ и свободен“.

§ 12. В чл. 274б се създават ал. 3, 4, 5, 6 и 7:
„(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат при сключване на допълнително споразумение 

към индивидуалния договор за интензивните легла, разкрити през 2020 и 2021 г. по реда на чл. 94а, 
ал. 2 от ЗЛЗ. 
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(4) Лечебните заведения – изпълнители на 
болнична медицинска помощ, могат да заявят 
сключване на допълнително споразумение с 
НЗОК за промяна в реда и условията за за-
купуване на дейност по КПр за интензивните 
легла, разкрити през 2020 и 2021 г. по реда на 
чл. 94а, ал. 2 от ЗЛЗ, в 14-дневен срок от влизане 
в сила на настоящия Договор за изменение и 
допълнение на НРД за медицинските дейности 
за 2020 – 2022 г.

(5) В случаите на ал. 3 и 4 броят на ин-
тензивните легла се заявява от съответния 
изпълнител на болнична медицинска помощ 
и не може да надвишава максималния брой 
на интензивните легла, разкрити въз основа на 
заповед на директора на регионалната здравна 
инспекция, издадена на основание чл. 94а, ал. 2 
от ЗЛЗ до 31 март 2022 г.

(6) Броят на заявените по реда на ал. 4 
интензивни легла се посочва компенсирано в 
договора на лечебното заведение с НЗОК, без 
да се променя общият брой болнични легла за 
съответния изпълнител и без да се нарушават 
утвърдените от НЗОК стойности в договора със 
съответното лечебно заведение. Приемът на 
пациенти следва да е съобразен с капацитета 
на лечебното заведение в рамките на общия 
брой легла, посочен в индивидуалния договор 
с НЗОК. 

(7) Директорът на РЗОК в срок от 30 дни 
от подаване на заявлението сключва допълни-
телно споразумение с изпълнителите, които 
отговарят на условията на ал. 4 и 5.“

§ 13. В чл. 338г се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 таблицата се изменя така:

„

Код Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена за периода 
1.01.2022 г. – 
30.04.2022 г.

(лв.)

Цена за периода 
1.05.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

Цена по 
чл. 368а, 

ал. 9 
(лв.)

1 2 3 4 5 6

001 Стационарни грижи при бременност с по-
вишен риск 27 308 554,40 736,77 663,82

002
Пренатална инвазивна диагностика на бре-
менността и интензивни грижи при бремен-
ност с реализиран риск

6 005 902,00 1 150,00 1 050,80

003 Оперативни процедури за задържане на 
бременност 435 253,00 350,00 311,20

004 Преждевременно прекъсване на бремен-
ността     

004.1 Преждевременно прекъсване на бременност-
та до 13 гест. с. включително 5 493 281,60 355,45 325,91

004.2 Преждевременно прекъсване на бременност-
та над 13 гест. с. 925 396,00 538,31 481,39

005 Раждане     
005.1 Нормално раждане 24 000 1 100,00 1 450,00 1 310,00
005.2 Раждане чрез цезарово сечение 23 327 960,00 1 000,00 984,00
006 Грижи за здраво новородено дете 33 000 340,00 600,00 496,00

007 Диагностика и лечение на новородени с тег- 
ло над 2500 грама, първа степен на тежест 15 275 1 078,00 1 369,06 1 252,64

008 Диагностика и лечение на новородени с тег- 
ло над 2500 грама, втора степен на тежест 4 265 1 606,00 2 039,62 1 866,17

009 Диагностика и лечение на новородени с тегло 
от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 2 904 1 317,80 1 673,61 1 531,28

010 Диагностика и лечение на новородени с тегло 
от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 2 822 1 738,00 2 207,26 2 019,56

011 Диагностика и лечение на новородени с тегло 
под 1499 грама 719 4 774,00 6 062,98 5 547,39

012 Диагностика и лечение на дете с вродени 
аномалии 2 788 1 738,00 2 207,26 2 019,56

013
Диагностика и интензивно лечение на но-
вородени с дихателна недостатъчност, първа 
степен на тежест

1 601 2 662,00 3 380,74 3 093,24

014
Диагностика и интензивно лечение на но-
вородени с дихателна недостатъчност, втора 
степен на тежест

857 4 598,00 5 839,46 5 342,88



СТР.  12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 72

Код Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена за периода 
1.01.2022 г. – 
30.04.2022 г.

(лв.)

Цена за периода 
1.05.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

Цена по 
чл. 368а, 

ал. 9 
(лв.)

1 2 3 4 5 6

015 Диагностика и интензивно лечение на ново-
родени с приложение на сърфактант     

015.1 Диагностика и интензивно лечение на новоро-
дени с еднократно приложение на сърфактант 287 4 741,00 6 021,07 5 509,04

015.2
Диагностика и интензивно лечение на но-
вородени с многократно приложение на 
сърфактант

1 278 8 459,00 10 742,93 9 829,36

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма 
на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт 
без инвазивно изследване и/или интервен-
ционално лечение

5 765 519,20 650,00 597,68

017 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови 
заболявания     

017.1 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови 
заболявания при лица над 18 години 15 538 847,00 1 050,00 968,80

017.2 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови 
заболявания при лица под 18 години 101 1 094,50 1 350,00 1 247,80

018 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови 
заболявания с механична вентилация     

018.1
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови 
заболявания с механична вентилация за лица 
над 18 години

18 1 474,00 1 800,00 1 669,60

018.2
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови 
заболявания с механична вентилация при 
лица под 18 години

73 1 909,60 2 400,00 2 203,84

019 Постоянна електрокардиостимулация     

019.1
Постоянна електрокардиостимулация – с 
имплантация на антибрадикарден пейсмей-
кър – еднокамерен или двукамерен

3 454 727,10 1 000,00 890,84

019.2

Постоянна електрокардиостимулация – с 
имплантация на ресинхронизираща система 
за стимулация или автоматичен кардиовертер 
дефибрилатор

874 1 403,60 1 700,00 1 581,44

020
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при сърдечно-
съдови заболявания

    

020.1
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при сърдечно-
съдови заболявания при лица над 18 години

11 601 3 671,80 4 200,00 3 988,72

020.2
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при сърдечно-
съдови заболявания при лица под 18 години

1 4 766,30 5 500,00 5 206,52

021
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при сърдечни 
аритмии

    

021.1
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при сърдечни 
аритмии при лица над 18 години

1 121 3 671,80 4 109,35 3 934,33

021.2
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при сърдечни 
аритмии при лица под 18 години

13 4 766,30 5 000,00 4 906,52

022
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при вродени 
сърдечни малформации
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Код Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена за периода 
1.01.2022 г. – 
30.04.2022 г.

(лв.)

Цена за периода 
1.05.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

Цена по 
чл. 368а, 

ал. 9 
(лв.)

1 2 3 4 5 6

022.1
Интервенционално лечение и свързани с него 
диагностични катетеризации при вродени 
сърдечни малформации за лица над 18 години

6 3 671,80 4 109,35 3 934,33

022.2

Интервенционално лечение и свързани с 
него диагностични катетеризации при вро-
дени сърдечни малформации при лица под 
18 години

4 4 766,30 5 500,00 5 206,52

023

Интервенционално лечение и свързани с 
него диагностични катетеризации при вро-
дени сърдечни малформации с механична 
вентилация

    

023.1

Интервенционално лечение и свързани с 
него диагностични катетеризации при вро-
дени сърдечни малформации с механична 
вентилация при лица над 18 години

1 3 982,00 3 982,00 3 982,00

023.2

Интервенционално лечение и свързани с 
него диагностични катетеризации при вро-
дени сърдечни малформации с механична 
вентилация при лица под 18 години

47 5 170,00 5 900,00 5 608,00

024 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални 
съдове 10 673,20 1 500,00 1 169,28

025 Диагностика и лечение на нестабилна форма 
на ангина пекторис с инвазивно изследване 23 133 1 036,20 1 300,00 1 194,48

026
Диагностика и лечение на нестабилна фор-
ма на ангина пекторис с интервенционално 
лечение

17 042 3 795,00 4 000,00 3 918,00

027 Диагностика и лечение на остър коронарен 
синдром с фибринолитик 68 3 047,00 3 060,00 3 054,80

028
Диагностика и лечение на остър коронарен 
синдром с персистираща елевация на ST 
сегмент с интервенционално лечение

8 148 5 016,00 5 300,00 5 186,40

029
Диагностика и лечение на остра и изостре-
на хронична сърдечна недостатъчност без 
механична вентилация

66 000 702,90 930,00 839,16

030
Диагностика и лечение на остра и изострена 
хронична сърдечна недостатъчност с меха-
нична вентилация

    

030.1
Диагностика и лечение на остра и изострена 
хронична сърдечна недостатъчност с меха-
нична вентилация при лица над 18 години

767 1 634,60 2 124,23 1 928,38

030.2
Диагностика и лечение на остра и изострена 
хронична сърдечна недостатъчност с меха-
нична вентилация за лица под 18 години

5 1 956,90 2 446,53 2 250,68

031 Диагностика и лечение на инфекциозен 
ендокардит     

031.1 Диагностика и лечение на инфекциозен ен-
докардит за лица над 18 години 283 5 764,00 6 000,00 5 905,60

031.2 Диагностика и лечение на инфекциозен ен-
докардит за лица под 18 години 3 6 912,40 7 000,00 6 964,96

032 Диагностика и лечение на заболявания на 
миокарда и перикарда     

032.1 Диагностика и лечение на заболявания на 
миокарда и перикарда при лица над 18 години 2 778 669,90 859,36 783,58
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032.2 Диагностика и лечение на заболявания на 
миокарда и перикарда при лица под 18 години 54 798,60 988,06 912,28

033 Диагностика и лечение на ритъмни и про-
водни нарушения 27 200 548,90 650,00 609,56

034 Диагностика и лечение на артериална хи-
пертония в детската възраст 297 946,00 1 100,00 1 038,40

035
Диагностика и лечение на хипоксемични 
състояния при вродени сърдечни малфор-
мации в детска възраст

18 1 091,20 2 303,79 1 818,75

036 Диагностика и лечение на белодробен тром-
боемболизъм без фибринолитик 3 670 877,80 1 065,40 990,36

037 Диагностика и лечение на белодробен тром-
боемболизъм с фибринолитик 294 3 260,40 3 656,68 3 498,17

038
Диагностика и лечение на хронична об-
структивна белодробна болест – остра ек-
зацербация

11 809 767,80 1 000,00 907,12

039 Диагностика и лечение на бронхопневмония и 
бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 57 514 766,70 1 300,00 1 086,68

040 Диагностика и лечение на бронхиална астма: 
среднотежък и тежък пристъп     

040.1
Диагностика и лечение на бронхиална астма: 
среднотежък и тежък пристъп при лица над 
18-годишна възраст 

7 058 688,60 900,00 815,44

040.2
Диагностика и лечение на бронхиална астма: 
среднотежък и тежък пристъп при лица под 
18-годишна възраст

2 631 880,00 1 100,00 1 012,00

041
Диагностика и лечение на алергични и 
инфекциозно-алергични заболявания на 
дихателната система

    

041.1
Диагностика и лечение на алергични и 
инфекциозно-алергични заболявания на 
дихателната система при лица над 18 години

1 909 506,00 620,00 574,40

041.2
Диагностика и лечение на алергични и 
инфекциозно-алергични заболявания на 
дихателната система при лица под 18 години

13 534 682,00 820,00 764,80

042
Диагностика и лечение на гнойно-възпали-
телни заболявания на бронхо-белодробната 
система

    

042.1
Диагностика и лечение на гнойно-възпали-
телни заболявания на бронхо-белодробната 
система при лица над 18 години

10 000 1 049,40 1 431,93 1 278,92

042.2
Диагностика и лечение на гнойно-възпали-
телни заболявания на бронхо-белодробната 
система при лица под 18 години

72 1 890,90 2 273,43 2 120,42

043 Бронхоскопски процедури с неголям обем и 
сложност в пулмологията 2 043 415,80 486,13 458,00

044 Високоспециализирани интервенционални 
процедури в пулмологията 3 268 1 107,70 1 300,00 1 223,08

045
Лечение на декомпенсирана хронична ди-
хателна недостатъчност при болести на 
дихателната система

16 000 858,00 1 069,32 984,79

046
Лечение на декомпенсирана хронична диха-
телна недостатъчност при болести на диха-
телната система в детска възраст

31 1 738,00 1 949,32 1 864,79
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047
Лечение на декомпенсирана хронична ди-
хателна недостатъчност при болести на ди-
хателната система с механична вентилация

    

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична ди-
хателна недостатъчност при болести на ди-
хателната система с механична вентилация 
при лица над 18 години

214 1 868,90 2 500,00 2 247,56

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична ди-
хателна недостатъчност при болести на ди-
хателната система с механична вентилация 
при лица под 18 години

3 2 422,20 2 903,62 2 711,05

048 Диагностика и лечение на бронхопневмония 
в детска възраст 33 954 1 050,50 1 400,00 1 260,20

049 Диагностика и лечение на бронхиолит в 
детската възраст 15 000 838,20 1 135,49 1 016,57

050 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт без тромболиза     

050.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт без тромболиза при лица над 18 години 38 568 882,20 1 300,00 1 132,88

050.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт без тромболиза при лица под 18 години 13 1 053,80 1 550,00 1 351,52

051 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт с тромболиза     

051.1 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт с тромболиза 1 043 2 800,60 3 489,67 3 214,04

051.2 Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен 
инсулт с интервенционално лечение 50 3 047,00 3 736,07 3 460,44

052 Диагностика и лечение на паренхимен мо-
зъчен кръвоизлив     

052.1 Диагностика и лечение на паренхимен мо-
зъчен кръвоизлив при лица над 18 години 2 221 1 492,70 2 100,00 1 857,08

052.2 Диагностика и лечение на паренхимен мо-
зъчен кръвоизлив при лица под 18 години 2 1 786,40 2 475,47 2 199,84

053 Диагностика и лечение на субарахноиден 
кръвоизлив     

053.1 Диагностика и лечение на субарахноиден 
кръвоизлив при лица над 18 години 274 1 597,20 2 100,00 1 898,88

053.2 Диагностика и лечение на субарахноиден 
кръвоизлив при лица под 18 години 1 1 911,80 2 600,87 2 325,24

054
Диагностика и специфично лечение на остра 
и хронична демиелинизираща полиневропа-
тия (Гилен-Баре)

    

054.1
Диагностика и специфично лечение на остра и 
хронична демиелинизираща полиневропатия 
(Гилен-Баре) при лица над 18 години

198 7 854,00 8 000,00 7 941,60

054.2
Диагностика и специфично лечение на остра и 
хронична демиелинизираща полиневропатия 
(Гилен-Баре) при лица под 18 години

10 9 421,00 9 500,00 9 468,40

055
Диагностика и специфично лечение на остра и 
хронична демиелинизираща полиневропатия 
(Гилен-Баре) на апаратна вентилация
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055.1

Диагностика и специфично лечение на остра и 
хронична демиелинизираща полиневропатия 
(Гилен-Баре) на апаратна вентилация при 
лица над 18 години

2 10 020,00 10 200,00 10 128,00

055.2

Диагностика и специфично лечение на остра и 
хронична демиелинизираща полиневропатия 
(Гилен-Баре) на апаратна вентилация при 
лица под 18 години

1 12 020,00 12 300,00 12 188,00

056

Диагностика и лечение на болести на че-
репно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните 
коренчета и плексуси, полиневропатия и 
вертеброгенни болкови синдроми

    

056.1

Диагностика и лечение на болести на че-
репно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните 
коренчета и плексуси, полиневропатия и 
вертеброгенни болкови синдроми при лица 
над 18 години

54 695 628,10 800,00 731,24

056.2

Диагностика и лечение на болести на че-
репно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните 
коренчета и плексуси, полиневропатия и 
вертеброгенни болкови синдроми при лица 
под 18 години

483 751,30 1 000,00 900,52

057

Диагностика и лечение на остри и хронични 
вирусни, бактериални, спирохетни, микотич-
ни и паразитни менингити, менингоенцефа-
лити и миелити 

    

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични 
вирусни, бактериални, спирохетни, микотич-
ни и паразитни менингити, менингоенце-
фалити и миелити при лица над 18 години

1 200 2 340,80 3 000,00 2 736,32

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични 
вирусни, бактериални, спирохетни, микотич-
ни и паразитни менингити, менингоенце-
фалити и миелити при лица под 18 години

363 2 805,00 3 600,00 3 282,00

058
Диагностика и лечение на наследствени и 
дегенеративни заболявания на нервната систе-
ма, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

    

058.1

Диагностика и лечение на наследствени 
и дегенеративни заболявания на нервната 
система, засягащи ЦНС с начало в детска 
възраст, при лица над 18 години

15 851,40 1 201,85 1 061,67

058.2

Диагностика и лечение на наследствени 
и дегенеративни заболявания на нервната 
система, засягащи ЦНС с начало в детска 
възраст, при лица под 18 години

395 1 018,60 1 369,05 1 228,87

059

Диагностика и лечение на наследствени 
и дегенеративни заболявания на нервната 
система при възрастни пациенти, засягащи 
централната нервна система и моторния 
неврон (ЛАС) 

4 240 742,50 950,00 867,00

060
Диагностика и лечение на невро-мускулни 
заболявания и болести на предните рога на 
гръбначния мозък 

470 695,20 950,14 848,16

061 Диагностика и лечение на мултипленна 
склероза 2 067 869,00 1 019,19 959,11
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062 Диагностика и лечение на епилепсия и епи-
лептични пристъпи     

062.1 Диагностика и лечение на епилепсия и епи-
лептични пристъпи при лица над 18 години 4 642 561,00 796,82 702,49

062.2 Диагностика и лечение на епилепсия и епи-
лептични пристъпи при лица под 18 години 2 081 668,80 904,62 810,29

063 Лечение на епилептичен статус     

063.1 Лечение на епилептичен статус при лица 
над 18 години 876 814,00 1 300,00 1 105,60

063.2 Лечение на епилептичен статус при лица 
под 18 години 110 972,40 1 600,00 1 348,96

064 Диагностика и лечение на миастения гравис 
и миастенни синдроми     

064.1 Диагностика и лечение на миастения гравис и 
миастенни синдроми при лица над 18 години 346 657,80 828,97 760,50

064.2 Диагностика и лечение на миастения гравис и 
миастенни синдроми при лица под 18 години 19 1 024,10 1 249,01 1 159,05

065 Лечение на миастенни кризи с кортикосте-
роиди и апаратна вентилация     

065.1
Лечение на миастенни кризи с кортикосте-
роиди и апаратна вентилация при лица над 
18 години

9 8 328,10 9 700,00 9 151,24

065.2
Лечение на миастенни кризи с кортикосте-
роиди и апаратна вентилация при лица под 
18 години

1 9 989,10 11 500,00 10 895,64

066 Лечение на миастенни кризи с човешки 
имуноглобулин и апаратна вентилация     

066.1
Лечение на миастенни кризи с човешки 
имуноглобулин и апаратна вентилация при 
лица над 18 години

10 8 680,00 10 000,00 9 472,00

066.2
Лечение на миастенни кризи с човешки 
имуноглобулин и апаратна вентилация при 
лица под 18 години

1 10 412,00 12 000,00 11 364,80

067 Диагностика и лечение на паркинсонова 
болест 328 294,80 550,00 447,92

068 Диагностика и лечение на заболявания на 
горния гастроинтестинален тракт     

068.1
Диагностика и лечение на заболявания на 
горния гастроинтестинален тракт за лица 
над 18-годишна възраст

10 000 462,00 530,00 502,80

068.2
Диагностика и лечение на заболявания на 
горния гастроинтестинален тракт за лица 
под 18-годишна възраст

3 275 550,00 610,00 586,00

069
Високоспециализирани интервенционални 
процедури при заболявания на гастроинтес-
тиналния тракт

    

069.1
Високоспециализирани интервенционални 
процедури при заболявания на гастроинтести-
налния тракт за лица над 18-годишна възраст 

11 899 721,60 820,00 780,64

069.2
Високоспециализирани интервенционални 
процедури при заболявания на гастроинтести-
налния тракт за лица под 18-годишна възраст

42 861,30 950,00 914,52
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070 Диагностика и лечение на болест на Крон 
и улцерозен колит     

070.1
Диагностика и лечение на болест на Крон 
и улцерозен колит за лица над 18-годишна 
възраст

3 321 1 661,00 2 046,13 1 892,08

070.2
Диагностика и лечение на болест на Крон 
и улцерозен колит за лица под 18-годишна 
възраст

255 2 156,00 2 541,13 2 387,08

071 Диагностика и лечение на заболявания на 
тънкото и дебелото черво     

071.1
Диагностика и лечение на заболявания на 
тънкото и дебелото черво за лица над 18-го-
дишна възраст

8 968 495,00 520,00 510,00

071.2
Диагностика и лечение на заболявания на 
тънкото и дебелото черво за лица под 18-го-
дишна възраст

1 586 589,60 648,00 624,64

072 Ендоскопско и медикаментозно лечение при 
остро кървене от гастроинтестиналния тракт     

072.1
Ендоскопско и медикаментозно лечение при 
остро кървене от гастроинтестиналния тракт 
за лица над 18-годишна възраст

15 367 807,40 1 000,00 922,96

072.2
Ендоскопско и медикаментозно лечение при 
остро кървене от гастроинтестиналния тракт 
за лица под 18-годишна възраст

49 961,40 1 320,36 1 176,78

073
Високоспециализирани интервенционални 
процедури при заболявания на хепатобилиар-
ната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

    

073.1
Високоспециализирани интервенционални 
процедури при заболявания на хепатобилиар-
ната система (ХБС), панкреаса и перитонеума 
за лица над 18-годишна възраст

24 717 1 892,00 2 243,67 2 103,00

073.2
Високоспециализирани интервенционални 
процедури при заболявания на хепатобилиар-
ната система (ХБС), панкреаса и перитонеума 
за лица под 18-годишна възраст

32 2 266,00 2 617,67 2 477,00

074
Диагностика и лечение на заболявания на 
хепатобилиарната система, панкреаса и 
перитонеума

    

074.1
Диагностика и лечение на заболявания на 
хепатобилиарната система, панкреаса и пе-
ритонеума за лица над 18-годишна възраст

39 431 1 034,00 1 250,00 1 163,60

074.2
Диагностика и лечение на заболявания на 
хепатобилиарната система, панкреаса и пе-
ритонеума за лица под 18-годишна възраст

329 1 236,40 1 298,00 1 273,36

075 Диагностика и лечение на декомпенсирани 
чернодробни заболявания (цироза)     

075.1
Диагностика и лечение на декомпенсирани 
чернодробни заболявания (цироза) за лица 
над 18-годишна възраст

11 364 1 537,80 1 842,18 1 720,43

075.2
Диагностика и лечение на декомпенсирани 
чернодробни заболявания (цироза) за лица 
под 18-годишна възраст

217 1 768,80 2 150,00 1 997,52

076 Диагностика и лечение на хронични черно-
дробни заболявания     
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076.1
Диагностика и лечение на хронични черно-
дробни заболявания за лица над 18-годишна 
възраст

10 067 858,00 1 100,00 1 003,20

076.2
Диагностика и лечение на хронични черно-
дробни заболявания за лица под 18-годишна 
възраст

260 1 025,20 1 493,32 1 306,07

077 Диагностика и лечение на хронични диарии 
с начало в детската възраст 1 550,00 595,00 577,00

078 Диагностика и лечение на декомпенсиран 
захарен диабет     

078.1 Диагностика и лечение на декомпенсиран 
захарен диабет при лица над 18 години 32 000 794,20 1 032,61 937,25

078.2 Диагностика и лечение на декомпенсиран 
захарен диабет при лица под 18 години 1 045 878,90 1 117,31 1 021,95

079 Диагностика и лечение на заболявания на 
щитовидната жлеза     

079.1 Диагностика и лечение на заболявания на 
щитовидната жлеза при лица над 18 години 3 084 442,20 517,56 487,42

079.2 Диагностика и лечение на заболявания на 
щитовидната жлеза при лица под 18 години 159 525,80 601,16 571,02

080 Лечение на заболявания на хипофизата и 
надбъбрека     

080.1 Лечение на заболявания на хипофизата и 
надбъбрека при лица над 18 години 2 744 611,60 800,00 724,64

080.2 Лечение на заболявания на хипофизата и 
надбъбрека при лица под 18 години 998 1 018,60 1 300,19 1 187,55

081 Лечение на костни метаболитни заболявания 
и нарушения на калциево-фосфорната обмяна     

081.1
Лечение на костни метаболитни заболявания 
и нарушения на калциево-фосфорната обмяна 
при лица над 18 години

459 556,60 750,00 672,64

081.2
Лечение на костни метаболитни заболявания 
и нарушения на калциево-фосфорната обмяна 
при лица под 18 години

71 717,20 980,85 875,39

082 Диагностика на лица с метаболитни нару-
шения     

082.1 Диагностика на лица с метаболитни нару-
шения при лица над 18 години 5 211 715,00 715,00 715,00

082.2 Диагностика на лица с метаболитни нару-
шения при лица под 18 години 561 922,90 1 012,00 976,36

083 Лечение на лица с метаболитни нарушения     

083.1 Лечение на лица с метаболитни нарушения 
при лица над 18 години 359 715,00 715,00 715,00

083.2 Лечение на лица с метаболитни нарушения 
при лица под 18 години 574 922,90 1 012,00 976,36

084 Диагностика и лечение на остър и хроничен 
обострен пиелонефрит 23 411 693,00 1 000,00 877,20

085
Диагностика и лечение на гломерулонефри-
ти – остри и хронични, първични и вторични 
при системни заболявания – новооткрити
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085.1

Диагностика и лечение на гломерулонефри-
ти – остри и хронични, първични и вторични 
при системни заболявания – новооткри-
ти – при лица над 18 години

1 359 1 166,00 1 570,00 1 408,40

085.2

Диагностика и лечение на гломерулонефри-
ти – остри и хронични, първични и вторични 
при системни заболявания – новооткри-
ти – при лица под 18 години

116 1 394,80 1 798,80 1 637,20

086
Лечение на хистологично доказани гломеру-
лонефрити – остри и хронични, първични и 
вторични при системни заболявания

    

086.1

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

7 698 1 166,00 1 570,00 1 408,40

086.2

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

361 1 666,50 2 070,50 1 908,90

087 Диагностика и лечение на остра бъбречна 
недостатъчност     

087.1 Диагностика и лечение на остра бъбречна 
недостатъчност при лица над 18 години 3 486 1 111,00 1 537,35 1 366,81

087.2 Диагностика и лечение на остра бъбречна 
недостатъчност при лица под 18 години 52 1 546,60 1 972,95 1 802,41

088 Диагностика и лечение на хронична бъбречна 
недостатъчност     

088.1 Диагностика и лечение на хронична бъбречна 
недостатъчност при лица над 18 години 3 423 528,00 832,48 710,69

088.2 Диагностика и лечение на хронична бъбречна 
недостатъчност при лица под 18 години 168 629,20 933,68 811,89

089 Диагностика и лечение на системни заболя-
вания на съединителната тъкан     

089.1
Диагностика и лечение на системни забо-
лявания на съединителната тъкан при лица 
над 18 години

4 139 638,00 769,90 717,14

089.2
Диагностика и лечение на системни забо-
лявания на съединителната тъкан при лица 
под 18 години

328 871,20 1 003,10 950,34

089.3
Диагностика и лечение на системни забо-
лявания на съединителната тъкан при лица 
над 18 години – с усложнения

26 792,00 923,90 871,14

090 Диагностика и лечение на възпалителни 
ставни заболявания     

090.1 Диагностика и лечение на възпалителни 
ставни заболявания при лица над 18 години 25 299 847,00 1 000,00 938,80

090.2 Диагностика и лечение на възпалителни 
ставни заболявания при лица под 18 години 1 063 1 123,10 1 255,00 1 202,24

091 Диагностика и лечение на дегенеративни и 
обменни ставни заболявания 5 044 605,00 776,17 707,70

092 Диагностика и лечение на тежкопротичащи 
булозни дерматози 332 869,00 995,86 945,12
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093 Диагностика и лечение на тежкопротичащи 
бактериални инфекции на кожата 5 274 584,10 710,96 660,22

094
Диагностика и лечение на тежкопротичащи 
форми на псориазис – обикновен, артропа-
тичен, пустулозен и еритродермичен 

1 185 627,00 753,86 703,12

095
Диагностика и лечение на островъзникнали 
и тежкопротичащи еритродермии с генера-
лизиран екзантем

667 488,40 615,26 564,52

096 Лечение на кожни прояви при съединително-
тъканни заболявания и васкулити 217 530,20 657,06 606,32

097
Лечение на сифилис при бременни жени и при 
малигнени форми (на вторичен и третичен 
сифилис) с кристален пеницилин 

26 330,00 500,00 432,00

098
Диагностика и лечение на остропротичащи 
чревни инфекциозни болести с диаричен 
синдром

15 000 891,00 1 120,00 1 028,40

099
Диагностика и лечение на инфекциозни 
и паразитни заболявания, предавани чрез 
ухапване от членестоноги

931 815,10 993,11 921,91

100 Диагностика и лечение на остър вирусен 
хепатит А и Е 1 904 1 500,00 1 876,57 1 725,94

101 Диагностика и лечение на остър вирусен 
хепатит В, С и D 766 1 700,00 2 137,16 1 962,30

102 Диагностика и лечение на паразитози 32 1 000,00 1 156,45 1 093,87
103 Диагностика и лечение на покривни инфекции 64 1 000,00 1 156,45 1 093,87

104
Диагностика и лечение на контагиозни ви-
русни и бактериални заболявания – остро-
протичащи, с усложнения

80 178 1 200,00 1 400,00 1 320,00

105 Диагностика и лечение на вирусни хемора-
гични трески 12 1 600,00 1 600,00 1 600,00

106 Диагностика и лечение на токсоалергични 
реакции     

106.1 Диагностика и лечение на токсоалергични 
реакции при лица над 18 години 4 007 653,40 808,77 746,62

106.2 Диагностика и лечение на токсоалергични 
реакции при лица под 18 години 4 394 778,80 934,17 872,02

107 Диагностика и лечение на отравяния и ток-
сични ефекти от лекарства и битови отрови 5 716 979,00 1 101,90 1 052,74

108 Диагностика и лечение на фалоидно гъбно 
отравяне 2 3 067,90 3 821,03 3 519,78

109 Диагностика и лечение на токсична епидер-
мална некролиза (болест на Лайел) 26 2 596,00 3 160,85 2 934,91

110 Лечение на доказани първични имуноде-
фицити     

110.1 Лечение на доказани първични имунодефи-
цити при лица над 18 години 51 2 429,90 3 170,37 2 874,18

110.2 Лечение на доказани първични имунодефи-
цити при лица под 18 години 115 3 115,20 3 855,67 3 559,48

111 Диагностика и лечение на остри внезапно 
възникнали състояния в детската възраст 7 296 437,80 600,00 535,12

112 Диагностика и лечение на муковисцидоза 88 1 849,10 2 500,00 2 239,64
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113
Диагностика и консервативно лечение на 
световъртеж, разстройства в равновесието 
от периферен и централен тип 

    

113.1

Диагностика и консервативно лечение на 
световъртеж, разстройства в равновесието 
от периферен и централен тип с минимален 
болничен престой 48 часа

247 242,00 310,47 283,08

113.2

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

15 000 491,70 628,63 573,86

114 Интензивно лечение на коматозни състояния, 
неиндицирани от травма 1 705 2 653,20 3 150,00 2 951,28

115 Интензивно лечение при комбинирани и/
или съчетани травми 536 3 102,00 4 300,00 3 820,80

116

Оперативно лечение при сърдечни забо-
лявания в условията на екстракорпорално 
кръвообращение. Минимално инвазивни 
сърдечни операции при лица над 18 години

1 510 10 270,00 10 600,00 10 468,00

117

Оперативно лечение при сърдечни забо-
лявания в условията на екстракорпорално 
кръвообращение при лица от 0 до 18 години. 
Минимално инвазивни сърдечни операции 
при лица от 0 до 18 години

50 11 938,00 12 600,00 12 335,20

118

Оперативно лечение на деца до 1 година с 
критични вродени сърдечни малформации 
в условията на екстракорпорално кръвооб-
ращение

55 18 020,00 19 000,00 18 608,00

119

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

2 892 16 500,00 17 000,00 16 800,00

120 Лечение на полиорганна недостатъчност, 
развила се след сърдечна операция     

120.1 Лечение на полиорганна недостатъчност, 
развила се след сърдечна операция 226 17 500,00 18 000,00 17 800,00

120.2
Лечение на полиорганна недостатъчност, 
развила се след сърдечна операция, с про-
дължителна механична вентилация 

100 20 020,00 20 700,00 20 428,00

121
Оперативно лечение на заболявания на сър-
цето, без екстракорпорално кръвообращение, 
при лица над 18 години

607 3 817,00 4 000,00 3 926,80

122
Оперативно лечение на заболявания на сър-
цето, без екстракорпорално кръвообращение, 
при лица под 18 години

28 4 972,00 5 100,00 5 048,80

123 Оперативно лечение на абдоминална аорта, 
долна празна вена и клоновете им 7 680 4 092,00 4 900,00 4 576,80

124
Оперативно лечение на хронична съдова 
недостатъчност във феморо-поплитеалния 
и аксило-брахиалния сегмент

5 040 2 206,60 2 700,00 2 502,64

125 Оперативно лечение на клонове на аортната 
дъга 545 2 096,60 2 600,00 2 398,64

126

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

1 656 1 338,70 2 000,00 1 735,48
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127 Консервативно лечение на съдова недоста-
тъчност 5 986 620,40 955,84 821,66

128
Консервативно лечение с простагландино-
ви/простациклинови деривати при съдова 
недостатъчност

1 478,50 591,47 546,28

129 Оперативно лечение при варикозна болест 
и усложненията є 165 528,00 700,00 631,20

130 Oперативни процедури върху придатъците 
на окото с голям обем и сложност 4 695 385,00 500,00 454,00

131 Други операции на очната ябълка с голям 
обем и сложност 1 541 664,40 870,19 787,87

132 Кератопластика 513 1 188,00 1 200,00 1 195,20

133
Консервативно лечение на глаукома, съдови 
заболявания на окото и неперфоративни 
травми 

12 437 330,00 400,03 372,02

134
Консервативно лечение при инфекции и 
възпалителни заболявания на окото и при-
датъците му 

5 083 303,60 373,63 345,62

135
Оперативно лечение при заболявания на ре-
тина, стъкловидно тяло и травми, засягащи 
задния очен сегмент

2 429 1 122,00 1 249,98 1 198,79

136
Оперативно лечение на заболявания в област- 
та на ушите, носа и гърлото с много голям 
обем и сложност

4 175 3 267,00 3 650,00 3 496,80

137
Оперативно лечение на заболявания в об-
ластта на ушите, носа и гърлото с голям 
обем и сложност

11 614 1 672,00 1 900,00 1 808,80

138
Оперативно лечение на заболявания в об-
ластта на ушите, носа и гърлото със среден 
обем и сложност

10 550 737,00 855,89 808,33

139 Високотехнологична диагностика при ушно-
носно-гърлени болести 4 155 556,60 710,65 649,03

140 Консервативно парентерално лечение при 
ушно-носно-гърлени болести     

140.1
Консервативно парентерално лечение при 
ушно-носно-гърлени болести при лица над 
18 години

549 196,90 249,57 228,50

140.2
Консервативно парентерално лечение при 
ушно-носно-гърлени болести при лица под 
18 години

219 232,10 284,77 263,70

141 Трансуретрално оперативно лечение при 
онкологични заболявания на пикочния мехур 5 447 1 188,00 1 421,72 1 328,23

142 Радикална цистопростатектомия с ортото-
пичен пикочен мехур 26 4 422,00 5 228,54 4 905,92

143 Трансуретрална простатектомия 2 703 1 298,00 1 535,14 1 440,28

144
Отворени оперативни процедури при доб- 
рокачествена хиперплазия на простатната 
жлеза и нейните усложнения

416 1 364,00 1 763,65 1 603,79

145 Ендоскопски процедури при обструкции на 
горните пикочни пътища 19 315 893,20 1 117,43 1 027,74

146 Оперативни процедури при вродени заболя-
вания на пикочо-половата система 787 2 970,00 3 825,83 3 483,50

147 Оперативни процедури върху мъжка полова 
система 10 787 721,60 950,00 858,64
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148 Оперативни процедури на долните пикочни 
пътища с голям обем и сложност 574 3 014,00 3 411,11 3 252,27

149 Оперативни процедури на долните пикочни 
пътища със среден обем и сложност 1 447 1 372,80 1 596,20 1 506,84

150 Оперативни процедури при инконтиненция 
на урината 80 786,50 1 008,38 919,63

151 Реконструктивни операции в урологията 811 1 293,60 1 665,67 1 516,84

152 Ендоскопски процедури при обструкции на 
долните пикочни пътища 13 581 620,40 844,63 754,94

153 Оперативни процедури при травми на долните 
пикочни пътища 572 1 221,00 1 530,18 1 406,51

154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера 
с голям и много голям обем и сложност 4 924 2 789,60 3 945,22 3 482,97

155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера 
със среден обем и сложност 2 235 1 166,00 1 500,00 1 366,40

156 Радикална цистектомия. Радикална цисто-
простатектомия 260 3 740,00 4 546,54 4 223,92

157 Радикална простатектомия 544 3 102,00 3 501,65 3 341,79

158 Оперативни интервенции при инфекции на 
меките и костни тъкани 25 906 640,20 780,00 724,08

159 Артроскопски процедури в областта на ске-
летно-мускулната система 6 156 1 342,00 1 581,63 1 485,78

160 Нерадикално отстраняване на матката 5 450 1 232,00 1 500,00 1 392,80

161 Радикално отстраняване на женски полови 
органи 816 1 542,20 2 152,58 1 908,43

162
Оперативни интервенции чрез коремен дос-
тъп за отстраняване на болестни изменения 
на женските полови органи

6 412 935,00 1 250,00 1 124,00

163

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

22 816 411,40 664,92 563,51

164 Корекции на тазова (перинеална) статика и/
или на незадържане на урината при жената 1 309 970,20 1 200,00 1 108,08

165
Диагностични процедури и консервативно 
лечение на токсо-инфекциозен и анемичен 
синдром от акушеро-гинекологичен произход 

9 934 565,40 750,00 676,16

166 Корекции на проходимост и възстановяване 
на анатомия при жената 113 902,00 1 200,00 1 080,80

167

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

834 2 706,00 3 500,00 3 182,40

168 Асистирана с робот хирургия при злокачест-
вени заболявания     

168.1 
Асистирана с робот хирургия при злока-
чествени заболявания в акушерството и 
гинекологията 

816 8 020,00 8 020,00 8 020,00

168.2 

Асистирана с робот хирургия при злокачест-
вени заболявания в коремната хирургия, 
гръдната хирургия, детската хирургия и 
урологията 

1 161 8 020,00 8 020,00 8 020,00
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169 Интензивно лечение на интра- и постпар-
тални усложнения, довели до шок 439 2 098,80 2 800,00 2 519,52

170

Интензивно лечение на интра- и постпар-
тални усложнения, довели до шок, с при-
ложение на рекомбинантни фактори на 
кръвосъсирването

16 9 435,80 11 763,67 10 832,52

171
Оперативни процедури на хранопровод, сто-
мах и дуоденум с голям и много голям обем 
и сложност, при лица над 18 години

2 581 3 564,00 4 100,00 3 885,60

172
Оперативни процедури на хранопровод, сто-
мах и дуоденум с голям и много голям обем 
и сложност, при лица под 18 години

28 5 584,70 6 859,45 6 349,55

173
Оперативни процедури на хранопровод, сто-
мах и дуоденум със среден обем и сложност, 
при лица над 18 години

228 2 290,20 3 027,73 2 732,72

174
Оперативни процедури на хранопровод, сто-
мах и дуоденум със среден обем и сложност, 
при лица под 18 години

59 3 311,00 3 877,51 3 650,91

175

Оперативни процедури на тънки и дебели 
черва, вкл. при заболявания на мезентериума 
и ретроперитонеума с голям и много голям 
обем и сложност, при лица над 18 години 

12 185 3 251,60 4 366,09 3 920,29

176

Оперативни процедури на тънки и дебели 
черва, вкл. при заболявания на мезентериума 
и ретроперитонеума с голям и много голям 
обем и сложност, при лица под 18 години

202 4 543,00 5 676,76 5 223,26

177
Оперативни процедури на тънки и дебели 
черва със среден обем и сложност, при лица 
над 18 години

3 144 1 340,90 1 800,00 1 616,36

178
Оперативни процедури на тънки и дебели 
черва със среден обем и сложност, при лица 
под 18 години

46 2 101,00 2 685,66 2 451,80

179 Оперативни процедури върху апендикс 2 883 822,80 1 100,00 989,12

180 Хирургични интервенции за затваряне на 
стома 179 803,00 1 025,52 936,51

181 Хирургични интервенции на ануса и периа-
налното пространство 11 060 605,00 744,67 688,80

182 Оперативни процедури при хернии 11 623 803,00 1 050,00 951,20

183 Оперативни процедури при хернии с инкар-
церация 3 420 891,00 1 234,65 1 097,19

184 Конвенционална холецистектомия 598 1 386,00 1 779,73 1 622,24
185 Лапароскопска холецистектомия 3 986 1 133,00 1 380,00 1 281,20

186 Оперативни процедури върху екстрахепатал-
ните жлъчни пътища 1 251 2 750,00 3 470,86 3 182,52

187 Оперативни процедури върху черен дроб 2 313 3 938,00 4 658,86 4 370,52

188 Оперативни процедури върху черен дроб при 
ехинококова болест 93 1 846,90 2 343,28 2 144,73

189
Оперативни процедури върху панкреас и 
дистален холедох, с голям и много голям 
обем и сложност

893 5 467,00 6 431,50 6 045,70

190 Оперативни процедури върху панкреас и 
дистален холедох, със среден обем и сложност 37 2 024,00 2 407,12 2 253,87

191 Оперативни процедури върху далака     

191.1 Оперативни процедури върху далака при 
лица над 18 години 148 1 320,00 1 662,33 1 525,40
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191.2 Оперативни процедури върху далака при 
лица под 18 години 22 1 738,00 2 251,50 2 046,10

192 Оперативни интервенции при диабетно стъ-
пало, без съдово-реконструктивни операции 6 641 1 375,00 1 785,80 1 621,48

193 Оперативно лечение на онкологично забо-
ляване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 3 993 1 782,00 2 203,66 2 035,00

194 Оперативни интервенции върху гърда с ло-
кална ексцизия и биопсия 3 552 391,60 596,32 514,43

195 Оперативно лечение при остър перитонит 3 885 2 659,80 3 412,93 3 111,68

196 Оперативно лечение на интраабдоминални 
абсцеси 194 1 889,80 2 403,30 2 197,90

197 Консервативно лечение при остри коремни 
заболявания 23 040 847,00 870,00 860,80

198 Хирургично лечение при животозастраша-
ващи инфекции на меките и костни тъкани 8 717 2 442,00 3 000,00 2 776,80

199
Лечение на тумори на кожа и лигавици – зло-
качествени и доброкачествени новообразу-
вания

    

199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – зло-
качествени новообразувания 3 913 701,80 887,54 813,24

199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доб- 
рокачествени новообразувания 5 239 357,50 429,34 400,60

200

Реконструктивни операции на гърдата по ме-
дицински показания след доброкачествени и 
злокачествени тумори, вродени заболявания 
и последици от травми и изгаряния

170 1 034,00 1 500,00 1 313,60

201
Оперативни процедури върху щитовидна 
и паращитовидни жлези, с голям и много 
голям обем и сложност

828 1 672,00 1 969,49 1 850,49

202
Оперативни процедури върху щитовидна и 
паращитовидни жлези, със среден обем и 
сложност

823 988,90 1 286,39 1 167,39

203 Хирургично лечение при надбъбречни за-
болявания 74 1 938,20 2 393,75 2 211,53

204 Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно 
лечение 515 4 290,00 5 453,93 4 988,36

205 Тежка черепно-мозъчна травма – консерва-
тивно поведение 483 1 729,20 2 184,50 2 002,38

206
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез 
съвременни технологии (невронавигация, нев- 
роендоскопия и интраоперативен ултразвук)

    

206.1
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез 
съвременни технологии (невроендоскопия и 
интраоперативен ултразвук)

1 933 4 400,00 4 400,00 4 400,00

206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез 
съвременни технологии (невронавигация) 612 5 742,00 5 742,00 5 742,00

206.3

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез 
съвременни технологии (невроендоскопия и 
интраоперативен ултразвук), след клинична 
процедура „Ендоваскуларно лечение на 
нетравматични мозъчни кръвоизливи, ане-
вризми и артериовенозни малформации на 
мозъчните съдове“

311 1 925,00 2 361,28 2 186,77
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207 Краниотомии, неиндицирани от травма, по 
класически начин 850 2 750,00 3 160,00 2 996,00

208 Консервативно поведение при леки и средно 
тежки черепно-мозъчни травми 10 918 478,50 615,43 560,66

209 Хирургично лечение при травма на главата 1 056 1 244,10 1 604,23 1 460,18

210 Периферни и черепно-мозъчни нерви 
(екстракраниална част) – оперативно лечение 2 244 935,00 1 208,87 1 099,32

211
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни 
интервенции с голям и много голям обем 
и сложност

    

211.1
Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни 
интервенции с голям и много голям обем 
и сложност

3 463 3 267,00 3 700,00 3 526,80

211.2

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни 
интервенции с голям и много голям обем и 
сложност – с невронавигация и интраопера-
тивен 3D контрол

425 3 652,00 4 100,00 3 920,80

212
Гръбначни и гръбначномозъчни оператив-
ни интервенции с малък и среден обем и 
сложност

4 309 2 167,00 2 500,00 2 366,80

213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, 
медиастинум, плевра и гръдна стена 1 897 2 992,00 3 600,00 3 356,80

214

Разширени (големи) операции с пълно или 
частично отстраняване на повече от един 
интраторакален орган, включително медиас-
тинален тумор или гръдна стена. Едноетапни 
операции при белодробни болести, засягащи 
двата бели дроба при болести със съчетана 
белодробна и друга локализация

1 140 3 850,00 4 650,00 4 330,00

215
Оперативно лечение на болести на бял дроб, 
медиастинум, плевра и гръдна стена, без 
онкологични заболявания

2 379 1 952,50 2 517,35 2 291,41

216 Спешни състояния в гръдната хирургия 2 008 720,50 908,78 833,47

217 Оперативни процедури с голям обем и слож-
ност на таза и долния крайник     

217.1 Оперативни процедури с голям обем и слож-
ност на таза и долния крайник 15 941 2 442,00 3 000,00 2 776,80

217.2
Оперативни процедури с много голям обем 
и сложност на таза, тазобедрената и колян-
ната става

986 5 390,00 6 000,00 5 756,00

217.3
Оперативни процедури при множествени 
счупвания и/или луксации на таза, горни и 
долни крайници

271 6 072,00 6 600,00 6 388,80

218 Оперативни процедури с алопластика на 
тазобедрена и колянна става 10 761 1 468,50 1 750,00 1 637,40

219 Оперативни процедури на таза и долния 
крайник със среден обем и сложност 16 775 1 082,40 1 300,00 1 212,96

220
Оперативни процедури в областта на рамен-
ния пояс и горния крайник с голям обем и 
сложност

    

220.1
Оперативни процедури в областта на рамен-
ния пояс и горния крайник с голям обем и 
сложност

12 554 1 174,80 1 400,00 1 309,92
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220.2
Оперативни процедури в областта на рамен-
ния пояс и горния крайник с голям обем и 
сложност при повече от един пръст (лъч)

253 1 397,00 1 600,00 1 518,80

221
Оперативни процедури в областта на рамен-
ния пояс и горния крайник с много голям 
обем и сложност

1 329 1 603,80 2 000,00 1 841,52

222 Средни оперативни процедури в областта на 
раменния пояс и горния крайник 9 124 565,40 700,00 646,16

223 Оперативни процедури при заболявания на 
гръдния кош 355 814,00 978,17 912,50

224 Септични (бактериални) артрити и остеоми-
елити при лица под 18 години 45 2 728,00 2 830,00 2 789,20

225 Хирургично лечение в лицево-челюстната 
област с много голям обем и сложност 420 1 386,00 1 900,00 1 694,40

226 Оперативно лечение в лицево-челюстната 
област с голям обем и сложност 582 926,20 1 093,41 1 026,53

227 Оперативни процедури в лицево-челюстната 
област със среден обем и сложност 7 693 971,30 1 100,00 1 048,52

228 Оперативно лечение на възпалителни процеси 
в областта на лицето и шията 3 258 621,50 850,00 758,60

229 Консервативно лечение при заболявания на 
лицево-челюстната област 2 700 391,60 494,30 453,22

230 Оперативно лечение на вродени малформации 
в лицево-челюстната област 98 1 309,00 1 617,10 1 493,86

231 Лечение на фрактури на лицевите и челюст-
ните кости 513 905,30 1 050,00 992,12

232 Хирургично лечение на изгаряния с площ от 
5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 230 638,00 809,17 740,70

233
Хирургично лечение при необширни из-
гаряния с площ от 1 до 19 % от телесната 
повърхност, с хирургични интервенции

2 742 3 355,00 4 392,27 3 977,36

234
Хирургично лечение при обширни изгаряния 
над 20 % от телесната повърхност, с хирур-
гични интервенции

321 9 922,00 12 000,00 11 168,80

235 Оперативно лечение на поражения, предиз-
викани от ниски температури (измръзване) 26 638,00 783,64 725,38

236
Оперативно лечение на последствията от 
изгаряне и травма на кожата и подкожната 
тъкан

3 281 1 958,00 2 400,00 2 223,20

237
Оперативно лечение на кожни дефекти от 
различно естество, налагащи пластично 
възстановяване

1 806 1 067,00 1 300,00 1 206,80

238 Реплантация и реконструкции с микросъдова 
хирургия 184 7 722,00 9 500,00 8 788,80

239
Оперативно лечение на деца до 1 година с 
вродени аномалии в областта на торакалната 
и абдоминалната област

223 11 022,00 14 445,33 13 076,00

240
Продължително системно парентерално ле-
карствено лечение на злокачествени солидни 
тумори и свързаните с него усложнения

83 510 539,00 630,00 593,60

241

Диагностични процедури за стадиране и 
оценка на терапевтичния отговор при па-
циенти със злокачествени солидни тумори 
и хематологични заболявания
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241.3

Диагностични процедури за стадиране и 
оценка на терапевтичния отговор при паци-
енти със злокачествени солидни тумори и 
хематологични заболявания с КТ на мини-
мум две зони или костномозъчно изследване 
с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при 
лица над 18 години

44 332 473,00 600,00 549,20

241.4

Диагностични процедури за стадиране и 
оценка на терапевтичния отговор при паци-
енти със злокачествени солидни тумори и 
хематологични заболявания с КТ на мини-
мум две зони или костномозъчно изследване 
с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-00) при 
лица под 18 години

3 199 621,50 800,00 728,60

241.5

Диагностични процедури за стадиране и 
оценка на терапевтичния отговор при па-
циенти със злокачествени солидни тумори 
и хематологични заболявания с МРT при 
лица над 18 години

6 394 694,10 872,31 801,03

241.6

Диагностични процедури за стадиране и 
оценка на терапевтичния отговор при па-
циенти със злокачествени солидни тумори 
и хематологични заболявания с МРT при 
лица под 18 години

9 880,00 1 058,21 986,93

242 Диагностика и лечение на левкемии 9 915 1 089,00 1 811,42 1 522,45
243 Диагностика и лечение на лимфоми 11 046 842,60 1 407,01 1 181,25

244 Диагностика и лечение на хеморагични 
диатези. Анемии     

244.1 Диагностика и лечение на хеморагични ди-
атези. Анемии. За лица над 18 години 16 497 705,10 906,05 825,67

244.2 Диагностика и лечение на хеморагични ди-
атези. Анемии. За лица под 18 години 1 821 838,20 1 039,15 958,77

245
Диагностика и консервативно лечение на 
онкологични и онкохематологични заболя-
вания, възникнали в детска възраст

1 690 1 452,00 2 200,00 1 900,80

246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и бра-
хитерапия с високи активности 2 487 753,50 950,00 871,40

247 Брахитерапия с ниски активности 52 403,70 515,64 470,86
248 Конвенционална телегаматерапия 73 755,70 974,79 887,15

249 Триизмерна конвенционална телегаматера-
пия и брахитерапия със закрити източници 335 1 153,00 1 450,00 1 331,20

250 Високотехнологично лъчелечение на онколо-
гични и неонкологични заболявания     

250.1

Високотехнологично лъчелечение на онко-
логични и неонкологични заболявания с 
приложени до 20 фракции и продължителност 
на лечението от 3 до 30 дни 

3 683 1 945,00 2 400,00 2 218,00

250.2

Високотехнологично лъчелечение на онко-
логични и неонкологични заболявания с 
приложени 20 и повече фракции и продъл-
жителност на лечението 30 и повече дни 

918 3 720,00 4 100,00 3 948,00

251 Модулирано по интензитет лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания     

251.1

Модулирано по интензитет лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания с 
приложени до 20 фракции и продължителност 
на лечението от 3 до 30 дни

3 899 2 720,00 3 000,00 2 888,00
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Код Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена за периода 
1.01.2022 г. – 
30.04.2022 г.

(лв.)

Цена за периода 
1.05.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

Цена по 
чл. 368а, 

ал. 9 
(лв.)

1 2 3 4 5 6

251.2

Модулирано по интензитет лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания 
с приложени 20 и повече фракции и про-
дължителност на лечението 30 и повече дни 

6 763 5 420,00 6 200,00 5 888,00

252
Радиохирургия на онкологични и неонколо-
гични заболявания

    

252.1
Радиохирургия на онкологични и неонколо-
гични заболявания

1 324 4 520,00 5 000,00 4 808,00

252.2
Роботизирана радиохирургия на онкологични 
и неонкологични заболявания

258 9 020,00 9 200,00 9 128,00

253
Палиативни грижи за болни с онкологични 
заболявания 

20 500 106,70 150,00 132,68

254

Продължително лечение и ранна рехаби-
литация след острия стадий на исхемичен 
и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни 
проблеми за здравето 

14 017 61,60 80,00 72,64

255
Продължително лечение и ранна рехаби-
литация след инфаркт на миокарда и след 
сърдечни интервенции 

2 014 61,60 78,72 71,87

256

Продължително лечение и ранна рехабили-
тация след оперативни интервенции с голям 
и много голям обем и сложност с остатъчни 
проблеми за здравето 

28 026 92,40 119,79 108,83

257
Физикална терапия, рехабилитация и спе-
циализирани грижи при персистиращо/
хронично/вегетативно състояние 

243 116,60 134,09 127,09

258
Физикална терапия и рехабилитация при 
родова травма на централна нервна система 

4 408 50,60 58,19 55,15

259
Физикална терапия и рехабилитация при 
родова травма на периферна нервна система 

2 250 50,60 58,19 55,15

260
Физикална терапия и рехабилитация при 
детска церебрална парализа 

33 567 79,20 100,00 91,68

261
Физикална терапия и рехабилитация при 
първични мускулни увреждания и спинална 
мускулна атрофия 

68 495,00 569,25 539,55

262
Физикална терапия и рехабилитация на бо-
лести на централна нервна система

9 651 597,30 686,90 651,06

263
Физикална терапия и рехабилитация при 
болести на периферна нервна система

37 306 391,60 450,34 426,84

264
Физикална терапия и рехабилитация след 
преживян/стар инфаркт на миокарда и след 
оперативни интервенции

614 564,30 648,95 615,09

265
Физикална терапия и рехабилитация при 
болести на опорно-двигателен апарат 

100 
608

391,60 450,34 426,84

266 Речева рехабилитация след ларингектомия 96 343,20 440,77 401,74

267
Физикална терапия, рехабилитация и специ-
ализирани грижи след лечение от COVID-19

10 000 0,00 500,00 500,00

999
Наблюдение до 48 часа в стационарни усло-
вия след проведена амбулаторна процедура

1 321 160,60 201,68 185,25

“
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2. В ал. 29 думите „(К40, К 41, К42, К43 и К44)“ се изменят така „(К40.-, К 41.-, К42.-, К43.- и 
К44.-)“. 

3. Създава се ал. 31: 
„(31) Клинична пътека № 117 „Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на 

екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни 
операции при лица от 0 до 18 години“ и КП № 118 „Оперативно лечение на деца до 1 година с 
критични вродени сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение“ 
до 31.08.2022 г. (включително) се заплащат по цените, посочени в ал. 1, колона „Цена за периода 
1.05.2022 г. – 31.12.2022 г.“. Считано от 1.09.2022 г. се заплащат по цени, както следва:

1. Клинична пътека № 117 „Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на 
екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години. Минимално инвазивни сърдечни 
операции при лица от 0 до 18 години“ – 18 900,00 лв.;

2. Клинична пътека № 118 „Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени 
сърдечни малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение“ – 28 500,00 лв.“

§ 14. В чл. 339б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 таблицата се изменя така:

„

Код Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена за периода 
1.01.2022 г. – 
30.04.2022 г.

(лв.)

Цена за периода 
1.05.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

Цена по 
чл. 368а, 

ал. 9 
(лв.)

1 2 3 4 5 6

01 Диализно лечение при остри състояния 7 752 170 250 218

02 Интензивно лечение на новородени деца 
с асистирано дишане 1 196 100 250 190

03
Интензивно лечение, мониторинг и 
интензивни грижи с механична вен-
тилация и/или парентерално хранене

193 932 426 550 500,4

BONK03 Допълнително заплащане за КПр 03 
по реда на НРД 48 868 294 374 342

04
Интензивно лечение, мониторинг и 
интензивни грижи без механична вен-
тилация и/или парентерално хранене

85 990 155 250 212

05

Лечение за новородени деца с вродени 
сърдечни малформации, претърпели 
сърдечна оперативна интервенция до 
навършване на 1-годишна възраст

639 500 700 620,00

06

Ендоваскуларно лечение на нетравма-
тични мозъчни кръвоизливи, аневризми 
и артериовенозни малформации на 
мозъчните съдове

1 324 3 460,00 3 900,00 3 724,00

“
2. Създават се ал. 3 и 4: 
„(3) Клинична процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с 

механична вентилация и/или парентерално хранене“ и КПр № 4 „Интензивно лечение, мони-
торинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“ само за 
пациенти с поставена диагноза с код U07.1 Covid-19 и код U07.2 Covid-19 считано от 1.09.2022 г. 
се заплащат по цени, както следва:

1. Клинична процедура № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с меха-
нична вентилация и/или парентерално хранене“ – 700 лв.

2. Клинична процедура № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без 
механична вентилация и/или парентерално хранене“ – 300 лв.

(4) Клинична процедура № 5 „Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформа-
ции, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст“ до 
31.08.2022 г. (включително) се заплаща по цената, посочена в ал. 1, колона „Цена за периода 
1.05.2022 г. – 31.12.2022 г.“. Считано от 1.09.2022 г. се заплаща цена 1050,00 лв.“

§ 15. В чл. 340б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 таблицата се изменя така:
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„

Код Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена за периода 
1.01.2022 г. – 
30.04.2022 г.

(лв.)

Цена за периода 
1.05.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

Цена по 
чл. 368а, 

ал. 9 
(лв.)

1 2 3 4 5 6
01 Хрониохемодиализа     
01.1 Хрониохемодиализа 585 911 170 220 200

01.2 Бъбречно-заместителна терапия (хемодиа- 
филтрация) 100 190 310 262

02 Перитонеална диализа с апарат 15 401 130 190 166
03 Перитонеална диализа без апарат 25 774 93 150 127,2

04 Осигуряване на постоянен достъп за провеж-
дане на диализно лечение и химиотерапия 2 000 182 380 300,8

05 Определяне на план за лечение на болни 
със злокачествени заболявания 109 838 50 50 50

06
Системно лекарствено лечение при злока-
чествени солидни тумори и хематологични 
заболявания

105 789 150 200 180

07
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация 
при злокачествени заболявания и при вро-
дени хематологични заболявания

119 487 130 150 142

08

Проследяване на терапевтичния отговор 
при пациенти на домашно лечение с при-
целна перорална противотуморна терапия 
и перорална химиотерапия

2 879 250 300 280

09 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация 
при муковисцидоза 50 45 100 78

10 Наблюдение при пациенти с невромускулни 
заболявания на неинвазивна вентилация 10 160 200 184

11 Консервативно лечение на продължителна 
бъбречна колика 3 129 91 200 156,4

12 Бъбречно-каменна болест: уролитиа-
за – екстракорпорална литотрипсия 7 498 310 420 376

13 Инструментална диагностика и лечение на 
заболявания на щитовидната жлеза 4 739 154 200 181,6

14
Диагностика и определяне на терапевтично 
поведение на заболявания на хипофизата и 
надбъбрека

1 674 210 300 264

15

Диагностика и определяне на терапевтично 
поведение на костни метаболитни заболява-
ния и нарушения на калциево-фосфорната 
обмяна

192 150 250 210

16 Лечение на тежкопротичащи форми на 
псориазис 2 776 32 50 42,8

17 Диагностика и лечение на еритродермии 2 155 26 50 40,4

18
Оперативни процедури в областта на ушите, 
носа и гърлото и лицево-челюстната област 
с малък обем и сложност

8 347 250 280 268

19 Оперативно отстраняване на катаракта 45 000 380 470 434
20 Хирургично лечение на глаукома 1 716 400 550 490

21 Оперативни интервенции върху окото и 
придатъците му със среден обем и сложност 21 300 150 185 171

22 Малки оперативни процедури на раменен 
пояс и горен крайник 10 232 193 256 230,8

23 Малки оперативни процедури на таза и 
долния крайник 1 145 256 340 306,4

24 Малки артроскопски процедури в областта 
на скелетно-мускулната система 50 144 195 174,6
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Код Номенклатура

Обем

(бр.)

Цена за периода 
1.01.2022 г. – 
30.04.2022 г.

(лв.)

Цена за периода 
1.05.2022 г. – 
31.12.2022 г.

(лв.)

Цена по 
чл. 368а, 

ал. 9 
(лв.)

1 2 3 4 5 6

25 Диагностична и терапевтична пункция и/
или биопсия 216 58 100 83,2

26 Амбулаторни хирургични процедури 53 857 90 150 126

27 Специфични изследвания при хематологич-
ни заболявания 8 500 250 380 328

28 Паравертебрални блокади и блокади на 
отделни нерви 5 25 100 70

29 Поетапна вертикализация и обучение в 
ходене 9 000 100 200 160

30 Напасване на протеза на горен или долен 
крайник 200 24 100 69,6

31 Амбулаторно наблюдение на лица с кохле-
арно-имплантна система 72 50 65 59

32 Амбулаторно наблюдение на лица с посто-
янен електрокардиостимулатор 3 000 50 65 59

33 Парентерална инфузия на лекарствени 
продукти по терапевтична схема     

33.1 Парентерална инфузия на лекарствени 
продукти по терапевтична схема 10 772 12 30 22,8

33.2
Парентерална инфузия на лекарствени про-
дукти по терапевтична схема на медицински 
хранителни субстанции

30 980 1 200,00 1 112,00

34 Ендоскопска диагностика на заболявания, 
засягащи стомашно-чревния тракт 3 000 120 250 198

35 Сцинтиграфски изследвания 8 793 77 122 104

36 Позитронно-емисионна томография с ком-
пютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ) 29 765 1 600,00 1 700,00 1 660,00

37
Еднофотонна емисионна компютърна томо-
графия с компютърна томография – SPECT/
CT на хибриден скенер

10 821 385 450 424

38

Определяне на план на лечение и проследява-
не на терапевтичния отговор при пациенти, 
получаващи скъпоструващи лекарствени 
продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО

93 420 22 50 38,8

39 Амбулаторно лечение и контрол на гноен 
хидраденит 350 150 194 176,4

40 Амбулаторно лечение и контрол на идиопа-
тична белодробна фиброза 1 90 118 106,8

41 Амбулаторно лечение и контрол при тубе-
розна склероза 1 90 114 104,4

42
Амбулаторно наблюдение/диспансеризация 
на пациенти с възпалителни полиартропатии 
и спондилопатии

19 254 90 120 108

43 Специфични изследвания при пациенти с 
онкологични заболявания 1 400 600 520

44 Диагностика на злокачествени заболявания 
на гърдата 3 000 500 650 590

45 Диагностика на първични имунни дефицити 100 0 800 700

46

Диагностика и лечение на пациенти с инсу-
линозависим диабет, ползващи инсулинови 
помпи и/или сензори за продължително 
мониториране на нивото на глюкозата

200 0 100 80

47 Обучение и подпомагащо консултиране на 
пациенти с диабет 2 000 0 60 50

“
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2. Създава се нова ал. 2: 
„(2) В случай че по АПр № 33.1 е отчетен 

код „96199-00“, се заплаща цена 100 лв.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 
§ 16. В чл. 351 се създават ал. 15 и 16: 
„(15) Националната здравноосигурителна 

каса при необходимост заплаща по КП № 20.1, 
20.2, 26 и 28 до четири стента и не повече от 
осем годишно за едно ЗОЛ, в рамките на една 
календарна година, от подгрупа 4.1 „Коронарен 
стент“ от „Списък с медицински изделия, кои-
то НЗОК заплаща в условията на болничната 
медицинска помощ“. За всеки поставен стент 
след четвъртия съответната РЗОК извършва 
проверка преди заплащане.

(16) Допуска се повторна хоспитализация 
по КП № 26 и КП № 28 при наличие на остър 
коронарен синдром в същия отчетен период, 
като заплащането се извършва след представяне 
на доклад от изпълнителя на БМП до РЗОК 

относно необходимостта от рехоспитализация. В 
тези случаи, преди заплащане на рехоспитали-
зацията, съответната РЗОК извършва проверка.“

§ 17. В чл. 369 ал. 4, 5, 6 и 7 се отменят.
§ 18. Приложение № 8 „Пакет дейности и 

изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризи-
рани от ОПЛ“ се отменя и се създава ново 
приложение № 8а със същото наименование 
„Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по 
МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“.

§ 19. В приложение № 10а „Изисквания 
на НЗОК за сключване на договор с лечебни 
заведения за оказване на специализирана из-
вънболнична медицинска помощ“ се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В част Б „Специализирани и високоспеци-
ализирани медицински дейности по медицински 
специалности“ към пакет „Акушерство и гине-
кология“, Високоспециализирани медицински 
дейности, след ред: 

„
67.19 35608-02 Абразио на цервикален канал

Оборудване и осъществяване на ВСД, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ 
се добавя нов ред:

„
75.39 35504-00 Фетална морфология

Оборудване и осъществяване на ВСД, съгласно медицински стандарт „Акушерство и гинеко-
логия“.“

2. В част В „Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по 
медицински специалности“ към пакет „Вирусология“ в частта „Специализирани изследвания“ 
след ред: 
„

05.06 91922-06 Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
“

се добавя нов ред:
„

05.12 92191-01 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2
“

3. В част В „Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по 
медицински специалности“ към пакет „Клинична лаборатория“:

3.1. В частта „Специализирани изследвания“:
3.1.1. След редове:

„

В. Електролити и олигоелементи
01.31 91910-33 Натрий и Калий
01.34 91910-34 Калций
01.35 91910-35 Фосфати
01.36 91910-36 Желязо
01.37 91910-37 ЖСК

“
се добавят нови редове:

„

Г. Бърза диагностика
01.43 92212-00 Определяне на повърхностен антиген нa xeпaтит В (HBsAg) c бърз тест
01.44 92212-01 Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-НСV) с бърз тест
05.12 92191-01 Тест за откриване на антиген на SARS-CoV-2

“
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3.2. В частта „Високоспециализирани изследвания“: 
3.2.1. В т. Б „Туморни маркери“ ред:

„

10.10 91918-00 PSA 

“
се изменя така:

„

10.10 91918-00 PSA общ

“
и се създава нов ред:

„

10.80 91918-07 PSA свободен

“
3.2.2. Накрая на таблицата след ред: 

„

10.76 91922-10 Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike протеина на SARS 
CoV-2 с преизчисляване на стойностите в BAU/ml единици

“
се добавя ред:

„

10.79 91939-16 Фекален калпротектин

“
лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ 
над 18 години с рискови фактори за развитие 
на заболяване“.

§ 23. В приложение № 17а „Клинични 
пътеки“ се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В КП № 12 „Диагностика и лечение на 
дете с вродени аномалии“, в таблицата „Кодове 
на основни процедури“, в част „Основни диаг-
ностични процедури“, в част „Диагностични 
тестове, измервания или изследвания, кръв 
и кръвотворни органи“, след код „91916-01 
Цитогенетичен анализ на кръв или костен 
мозък“, както и след код „91916-00 Генетични 
изследвания“ се добавят думите „и/или“.

2. В КП № 20 „Интервенционално лечение 
и свързани с него диагностични катетеризации 
при сърдечно-съдови заболявания“:

2.1. В КП № 20.1 „Интервенционално ле-
чение и свързани с него диагностични кате-
теризации при сърдечно-съдови заболявания 
при лица над 18 години“, в част „Изискване“ 
текстът „НЗОК заплаща за едно ЗОЛ, в рам-
ките на една календарна година, не повече 
от четири стента от подгрупа 4.1 „Коронарен 
стент“ от „Списък с медицински изделия, 
които НЗОК заплаща в условията на болнич-
ната медицинска помощ“, като стойността на 
стентовете е отделно от цената на пътеката.“ 
се заменя с „НЗОК заплаща до четири стента 
и не повече от осем годишно за едно ЗОЛ, в 
рамките на една календарна година, от под- 
група 4.1 „Коронарен стент“ от „Списък с 
медицински изделия, които НЗОК заплаща в 
условията на болничната медицинска помощ“, 
като стойността на стентовете е отделно от 
цената на пътеката.“

2.2. В Клинична пътека № 20.2 „Интер-
венционално лечение и свързани с него диаг-

§ 20. Приложение № 12 „Дейности на ОПЛ 
по имунопрофилактика, програма „Детско 
здравеопазване“, профилактични прегледи 
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи 
от лица с рискови фактори за развитие на 
заболяване при ЗОЛ над 18 години, профи-
лактични дейности при ЗОЛ над 18 години с 
рискови фактори за развитие на заболяване 
и програма „Майчино здравеопазване“ се 
отменя и се създава ново приложение № 12а 
със същото наименование „Дейности на ОПЛ 
по имунопрофилактика, програма „Детско 
здравеопазване“, профилактични прегледи 
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи 
от лица с рискови фактори за развитие на 
заболяване при ЗОЛ над 18 години, профи-
лактични дейности при ЗОЛ над 18 години с 
рискови фактори за развитие на заболяване и 
програма „Майчино здравеопазване“.

§ 21. Приложение № 13 „Пакет дейности 
и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансери-
зирани от лекар специалист“ се отменя и се 
създава ново приложение № 13а със същото 
наименование „Пакет дейности и изследвания 
на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар 
специалист“.

§ 22. Приложение № 14 „Дейности на ле-
каря специалист по „Педиатрия“ по програма 
„Детско здравеопазване“, на лекаря специалист 
по „Акушерство и гинекология“ по програма 
„Майчино здравеопазване“ и на лекаря специ-
алист по профилактика на ЗОЛ над 18 години 
с рискови фактори за развитие на заболява-
не“ се отменя и се създава ново приложение 
№ 14а със същото наименование „Дейности 
на лекаря специалист по „Педиатрия“ по 
програма „Детско здравеопазване“, на лекаря 
специалист по „Акушерство и гинекология“ 
по програма „Майчино здравеопазване“ и на 
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ностични катетеризации при сърдечно-съдови 
заболявания при лица под 18 години“, в част 
„Изискване“ текстът „НЗОК заплаща за едно 
ЗОЛ, в рамките на една календарна година, 
не повече от четири стента от подгрупа 4.1 
„Коронарен стент“ от „Списък с медицински 
изделия, които НЗОК заплаща в условията на 
болничната медицинска помощ“, като стой-
ността на стентовете е отделно от цената на 
пътеката.“ се заменя с „НЗОК заплаща до 
четири стента и не повече от осем годишно за 
едно ЗОЛ, в рамките на една календарна го-
дина, от подгрупа 4.1 „Коронарен стент“ от 
„Списък с медицински изделия, които НЗОК 
заплаща в условията на болничната медицин-
ска помощ“, като стойността на стентовете е 
отделно от цената на пътеката.“

3. В КП № 26 „Диагностика и лечение на 
нестабилна форма на ангина пекторис с ин-
тервенционално лечение“, в част „Изискване“ 
текстът „НЗОК заплаща за едно ЗОЛ, в рам-
ките на една календарна година, не повече 
от четири стента от подгрупа 4.1 „Коронарен 
стент“ от „Списък с медицински изделия, 
които НЗОК заплаща в условията на болнич-
ната медицинска помощ“, като стойността на 
стентовете е отделно от цената на пътеката.“ 
се заменя с „НЗОК заплаща до четири стента 
и не повече от осем годишно за едно ЗОЛ, в 
рамките на една календарна година, от под- 
група 4.1 „Коронарен стент“ от „Списък с 
медицински изделия, които НЗОК заплаща в 
условията на болничната медицинска помощ“, 
като стойността на стентовете е отделно от 
цената на пътеката.“

4. В КП № 28 „Диагностика и лечение на 
остър коронарен синдром с персистираща 
елевация на ST-сегмент с интервенционално 
лечение“, в част „Изискване“ текстът „НЗОК 
заплаща за едно ЗОЛ, в рамките на една ка-
лендарна година, не повече от четири стента 
от подгрупа 4.1 „Коронарен стент“ от „Списък 
с медицински изделия, които НЗОК запла-
ща в условията на болничната медицинска 
помощ“, като стойността на стентовете е 
отделно от цената на пътеката.“ се заменя с 
„НЗОК заплаща до четири стента и не пове-
че от осем годишно за едно ЗОЛ, в рамките 
на една календарна година, от подгрупа 4.1 
„Коронарен стент“ от „Списък с медицински 
изделия, които НЗОК заплаща в условията на 
болничната медицинска помощ“, като стой-
ността на стентовете е отделно от цената на 
пътеката.“

5. В КП № 49 „Диагностика и лечение на 
бронхиолит в детската възраст“, в част „Изиск- 
ване“ се заличава код „91910-35“.

6. В КП № 79 „Диагностика и лечение на 
заболявания на щитовидната жлеза“:

6.1. В КП № 79.1 „Диагностика и лечение 
на заболявания на щитовидната жлеза при 
лица над 18 години“:

а) в таблицата „Кодове на основни проце-
дури“, в част „Основни диагностични проце-

дури“, в част „1940 Ултразвук на глава или 
шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“
се заличава;

б) в част „Изисквания“, в абзац първи ду-
мите „глава и“ и „55028 00 и“ се заличават.

6.2. В КП № 79.2 „Диагностика и лечение 
на заболявания на щитовидната жлеза при 
лица под 18 години“, в таблицата „Кодове на 
основни процедури“, в част „Основни диаг-
ностични процедури“, в част „Ултразвук на 
глава или шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава.

7. В КП № 80 „Лечение на заболявания на 
хипофизата и надбъбрека“:

7.1. В КП № 80.1 „Лечение на заболявания 
на хипофизата и надбъбрека при лица над 
18 години“, в таблицата „Кодове на основни 
процедури“:

а) в част „Основни диагностични процеду-
ри“, в част „1940 Ултразвук на глава и шия“ 
текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава;

б) в част „Изисквания“, в абзац трети нав- 
сякъде думите „глава и“ се заличават.

7.2. В КП № 80.2 „Лечение на заболявания 
на хипофизата и надбъбрека при лица под 
18 години“, в таблицата „Кодове на основни 
процедури“, в част „Основни диагностични 
процедури“, в част „1940 Ултразвук на глава 
и шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава. 

8. В КП № 81 „Лечение на костни метабо-
литни заболявания и нарушения на калциево-
фосфорната обмяна“:

8.1. В КП № 81.1 „Лечение на костни 
метаболитни заболявания и нарушения на 
калциево-фосфорната обмяна над 18 години“:

а) в таблицата „Кодове на основни про-
цедури“, в част „Основни диагностични 
процедури“, в част „1940 Ултразвук на глава 
и шия“ текстът 
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„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава; 

б) в част „Изисквания“, в абзац първи 
думите „глава и“ и „55028 00 и“ се заличават.

8.2. В КП № 81.2 „Лечение на костни 
метаболитни заболявания и нарушения на 
калциево-фосфорната обмяна под 18 години“, 
таблицата „Кодове на основни процедури“, в 
част „Основни диагностични процедури“, в 
част „1940 Ултразвук на глава и шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава. 

9. В КП № 82 „Диагностика на лица с 
метаболитни нарушения“:

9.1. В КП № 82.1 „Диагностика на лица 
с метаболитни нарушения над 18 години“, в 
таблицата „Кодове на основни процедури“, в 
част „Основни диагностични процедури“, в 
част „1940 Ултразвук на глава и шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава. 

9.2. В КП № 82.2 „Диагностика на лица 
с метаболитни нарушения под 18 години“, в 
таблицата „Кодове на основни процедури“, в 
част „Основни диагностични процедури“, в 
част „1940 Ултразвук на глава и шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
  такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава. 

10. В КП № 83 „Лечение на лица с мета-
болитни нарушения“:

10.1. В КП 83.1 „Лечение на лица с мета-
болитни нарушения над 18 години“, в табли-
цата „Кодове на основни процедури“, в част 
„Основни диагностични процедури“, в част 
„1940 Ултразвук на глава и шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава. 

10.2. В КП № 83.2 „Лечение на лица с мета-
болитни нарушения при лица под 18 години“:

а) в част „А. при деца“, в таблицата „Ко-
дове на основни процедури“, в част „Основни 

диагностични процедури“, в част „1940 Ул-
тразвук на глава и шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава; 

б) в част „Б. при деца до 28. ден“, в табли-
цата „Кодове на основни процедури“, в част 
„Основни диагностични процедури“, в част 
„1940 Ултразвук на глава и шия“ текстът 
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава. 

11. В КП № 86 „Лечение на хистологично 
доказани гломерулонефрити – остри и хро-
нични, първични и вторични при системни 
заболявания“:

11.1. В КП № 86.1 „Лечение на хистоло-
гично доказани гломерулонефрити – остри и 
хронични, първични и вторични при систем-
ни заболявания при лица над 18 години“, в 
таблицата „Кодове на основни процедури“:

а) в част „Основни диагностични процеду-
ри“, в част „1923 Диагностични тестове, измер-
вания или изследвания, кръв и кръвотворни 
органи“ код „91910-28 Креатинкиназа (КК)“ 
се заличава;

б) в част „Основни терапевтични проце-
дури“, в „Приложение на фармакотерапия“ 
повторно изписаните кодове: 
„96199-02  Интравенозно приложение на фар-

макологичен агент, противоинфек-
циозен агент

96197-02  Мускулно приложение на фармако-
логичен агент, противоинфекциозен 
агент“, 

се заличават.
11.2. В КП № 86.2 „Лечение на хистоло-

гично доказани гломерулонефрити – остри и 
хронични, първични и вторични при системни 
заболявания при лица под 18 години“:

а) в таблицата „Кодове на основни процеду-
ри“, в част „Основни диагностични процедури“, 
в част „1923 Диагностични тестове, измер-
вания или изследвания, кръв и кръвотворни 
органи“ код „91910-28 Креатинкиназа (КК)“ 
се заличава;

б) в таблицата „Кодове на основни проце-
дури“, в част „Основни терапевтични проце-
дури“, в „Приложение на фармакотерапия“ 
повторно изписаните кодове:
„96199-02  Интравенозно приложение на фар-

макологичен агент, противоинфек-
циозен агент

96197-02  Мускулно приложение на фармако-
логичен агент, противоинфекциозен 
агент“ 
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се заличават.
12. В КП № 87 „Диагностика и лечение 

на остра бъбречна недостатъчност“:
12.1. В КП № 87.1 „Диагностика и лечение 

на остра бъбречна недостатъчност при лица 
над 18 години“, в таблицата „Кодове на ос-
новни процедури“, в част „Основни диагнос-
тични процедури“, в част „1923 Диагностични 
тестове, измервания или изследвания, кръв и 
кръвотворни органи“ код „91910-08 Изследване 
на време на кървене“ и код „91910-11 Изслед-
ване на фибриноген“ се заличават. 

12.2. В КП № 87.2 „Диагностика и лечение 
на остра бъбречна недостатъчност при лица 
под 18 години“ в таблицата „Кодове на основни 
процедури“, в част „Основни диагностични 
процедури“, в част „1923 Диагностични те-
стове, измервания или изследвания, кръв и 
кръвотворни органи“ код „91910-08 Изследване 
на време на кървене“ и код „91910-11 Изслед-
ване на фибриноген“ се заличават. 

13. В КП № 88 „Диагностика и лечение на 
хронична бъбречна недостатъчност“:

13.1. В КП № 88.1 „Диагностика и лечение 
на хронична бъбречна недостатъчност при 
лица над 18 години“, в таблицата „Кодове на 
основни процедури“, в част „Основни диаг-
ностични процедури“, в част „1932 Изследване 
на урината“ текстът 
„91920-02  Микроскопско изследване на урина 

за култура и чувствителност 
Включва: урокултура
Антибиограма“ 
се заличава. 

13.2. В КП № 88.2 „Диагностика и лечение 
на хронична бъбречна недостатъчност при 
лица под 18 години“, в таблицата „Кодове на 
основни процедури“, в част „Основни диаг-
ностични процедури“, в част „1932 Изследване 
на урината“ текстът 
„91920-02  Микроскопско изследване на урина 

за култура и чувствителност 
Включва: урокултура
Антибиограма“ 
се заличава. 

14. В КП № 99 „Диагностика и лечение 
на инфекциозни и паразитни заболявания, 
предавани чрез ухапване от членестоноги“:

14.1. В част „А. При лица над 18 години“:
а) в таблицата „Кодове на основни проце-

дури“, в част „Основни диагностични процеду-
ри“, в част „1929 Вирусологични изследвания“ 
накрая се добавят кодове: 

„91903-02 Серологично изследване за 
Borellia (Лаймска болест) 

91903- 03 Серологично изследване за 
Rickettsia conorii (Марсилска треска)“;

б) В част „Изискване“, в абзац първи текстът 
„(91922-00, 91922-01, 91922-02, 91922-03, 91922-
04, 91922-05, 91922-06, 91923-10,) (с изключение 
на случаите с Малария)“ се заменя с „(91922-00, 
91922-01, 91922-02, 91922-03, 91922-04, 91922-
05, 91922-06, 91923-10, 91903-02, 91903-03) (с 
изключение на случаите с Малария)“.

14.2. В част „Б. При лица под 18 години“:
а) в таблицата „Кодове на основни проце-

дури“, в част „Основни диагностични процеду-
ри“, в част „1929 Вирусологични изследвания“ 
накрая се добавят кодове: 

„91903-02 Серологично изследване за 
Borellia (Лаймска болест) 

91903- 03 Серологично изследване за 
Rickettsia conorii (Марсилска треска)“;

б) в част „Изискване“, в абзац първи текстът 
„(91922-00, 91922-01, 91922-02, 91922-03, 91922-
04, 91922-05, 91922-06, 91923-10,) (с изключение 
на случаите с Малария)“ се заменя с „(91922-00, 
91922-01, 91922-02, 91922-03, 91922-04, 91922-
05, 91922-06, 91923-10, 91903-02, 91903-03) (с 
изключение на случаите с Малария)“. 

15. В КП № 110 „Лечение на доказани 
първични имунодефицити“, в КП № 110.2 „Ле-
чение на доказани първични имунодефицити 
при лица под 18 години“, в част „I. Условия 
за сключване на договор и за изпълнение на 
клиничната пътека“, в точка „1. Задължителни 
звена, медицинска апаратура и оборудване, 
налични и функциониращи на територията 
на лечебното заведение, изпълнител на бол-
нична помощ“:

15.1. В таблицата „Задължително звено/
медицинска апаратура“, в точка „2. Лабо-
ратория/клиника/отделение по клинична 
имунология III ниво“ накрая се добавя „на 
територията на населеното място“.

15.2. В точка „3. Необходими специалисти 
за изпълнение на клиничната пътека“ текстът 
„двама лекари със специалност по клинична 
имунология“ се изменя така „поне един лекар 
със специалност по клинична имунология“.

16. В КП № 118 „Оперативни процедури с 
алопластика на тазобедрена и колянна ста-
ва“, в т. I „Условия за сключване на договор 
и за изпълнение на клиничната пътека“, т. 4 
„допълнителни изисквания за изпълнение на 
алгоритъма на клиничната пътека“ текстът 
„Договор за изпълнение на клиничната пъте-
ка сключват само лечебни заведения, които 
са отчели най-малко двадесет процедури за 
тотална смяна на тазобедрена или колянна 
става (МКБ9КМ кодове *81.51 или *81.54), 
през предходната година.“ се изменя така: 
„Договор за изпълнение на клиничната пътека 
сключват само лечебни заведения, които са 
осъществили (по оперативни протоколи, които 
се представят в РЗОК) най-малко двадесет 
процедури за тотална смяна на тазобедрена 
или колянна става (кодове 49318-00 или 49518-
00), през предходната година.“

17. В КП № 240 „Продължително системно 
парентерално лекарствено лечение на зло-
качествени солидни тумори и свързаните с 
него усложнения“:

а) в таблицата „Кодове на основни процеду-
ри“, в част „Основни диагностични процедури“, 
в част „1923 Хематологични изследвания“ код 
„91910-07 Скорост на утаяване на еритроци-
тите“ се заличава; 
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б) в част „Изискване“ код „91910-07“ се 
заличава.

18. В КП № 241 „Диагностични процедури 
за стадиране и оценка на терапевтичния отго-
вор при пациенти със злокачествени солидни 
тумори и хематологични заболявания“:

18.1. В КП № 241.3 „Диагностични проце-
дури за стадиране и оценка на терапевтичния 
отговор при пациенти със злокачествени со-
лидни тумори и хематологични заболявания с 
КТ на минимум две зони или костномозъчно 
изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-
00) при лица над 18 години“:

а) в таблицата „Кодове на основни проце-
дури“, в част „Основни диагностични проце-
дури“, в част „1928 Изследване на туморни 
маркери“, в част „Изследване на кръв“ код 
„91910-07 Скорост на утаяване на еритроци-
тите“ се заличава; 

б) в част „Изискване“ код „91910-07“ се 
заличава.

18.2. В КП № 241.4 „Диагностични проце-
дури за стадиране и оценка на терапевтичния 
отговор при пациенти със злокачествени со-
лидни тумори и хематологични заболявания с 
КТ на минимум две зони или костномозъчно 
изследване с МКБ – код 41.31 (30081-00, 30087-
00) при лица под 18 години“:

а) в таблицата „Кодове на основни проце-
дури“, в част „Основни диагностични проце-
дури“, в част „1928 Изследване на туморни 
маркери“, в част „Изследване на кръв“ код 
„91910-07 Скорост на утаяване на еритроци-
тите“ се заличава; 

б) в част „Изискване“, код „91910-07“ се 
заличава.

18.3. В КП № 241.5 „Диагностични проце-
дури за стадиране и оценка на терапевтичния 
отговор при пациенти със злокачествени со-
лидни тумори и хематологични заболявания 
с МРТ при лица над 18 години“:

а) в таблицата „Кодове на основни про-
цедури“, в част „Основни диагностични 
процедури“, в „1928 Изследване на туморни 
маркери“, в част „Изследване на кръв“ код 
„91910-07 Скорост на утаяване на еритроци-
тите“ се заличава; 

б) в част „Изискване“, код „91910-07“ се 
заличава.

18.4. В КП № 241.6 „Диагностични проце-
дури за стадиране и оценка на терапевтичния 
отговор при пациенти със злокачествени со-
лидни тумори и хематологични заболявания 
с МРТ при лица под 18 години“:

а) в таблицата „Кодове на основни про-
цедури“, в част „Основни диагностични 
процедури“, в „1928 Изследване на туморни 
маркери“, в част „Изследване на кръв“ код 
„91910-07 Скорост на утаяване на еритроци-
тите“ се заличава; 

б) в част „Изискване“ код „91910-07“ се 
заличава.

§ 24. В приложение № 18а „Амбулаторни 
процедури“ се правят следните изменения:

1. В АПр № 6 „Системно лекарствено ле-
чение при злокачествени солидни тумори и 
хематологични заболявания“:

а) в таблицата „Кодове на основни проце-
дури“, в част „1923 Хематологични изследва-
ния“ код „91910-07 Скорост на утаяване на 
еритроцитите“ се заличава;

б) в част „Изискване“ код „91910-07“ се 
заличава.

2. В АПр № 7 „Амбулаторно наблюде-
ние/диспансеризация при злокачествени 
заболявания и при вродени хематологични 
заболявания“:

а) в таблицата „Кодове на основни про-
цедури“, в част „Изследване на туморни 
маркери“, в част „Изследване на кръв“ код 
„91910-07 Скорост на утаяване на еритроци-
тите“ се заличава;

б) под таблица „Кодове на основни про-
цедури“, в част „Диагностичната процедура 
изследване на кръв“ код „91910-07“ се заличава.

3. В АПр № 8 „Проследяване на терапев-
тичния отговор при пациенти на домашно 
лечение с прицелна перорална противоту-
морна терапия и перорална химиотерапия“:

а) в талбица „Кодове на основни проце-
дури“, в част „Друга консултация или обу-
чение“ код „91910-07 Скорост на утаяване на 
еритроцитите“ се заличава;

б) в част „Изискване“ код „91910-07“ се 
заличава.

4. В АПр № 13 „Инструментална диагно-
стика и лечение на заболявания на щито-
видната жлеза“: 

а) в таблица „Кодове на основни проце-
дури“, в част „1940 Ултразвук на глава или 
шия“ текстът
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава;

б) в част „Изискване“, в т. 2 и 3 думите 
„глава и“ и „55028-00 и“ се заличават.

5. В АПр № 14 „Диагностика и определяне 
на терапевтично поведение на заболявания 
на хипофизата и надбъбрека“:

5.1. В част „А. при лица над 18 години“: 
а) в таблица „Кодове на основни проце-

дури“, в част „Основни диагностични проце-
дури“, в част „1940 Ултразвук на глава или 
шия“ текстът
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава;

б) в част „Изискване“, в абзац трети на-
всякъде думите „глава и“ и „55028-00 и“ се 
заличават.

5.2. В част „Б. при лица под 18 години“, в 
таблица „Кодове на основни процедури“, в част 
„Основни диагностични процедури“, в част 
„1940 Ултразвук на глава или шия“ текстът
„55028-00 Ултразвук на глава
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Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940])“ 
се заличава.

6. В АПр № 15 „Диагностика и опреде-
ляне на терапевтично поведение на костни 
метаболитни заболявания и нарушения на 
калциево-фосфорната обмяна“:

6.1. В част „А. при лица над 18 години“:
а) в таблица „Кодове на основни проце-

дури“, в част „Основни диагностични проце-
дури“, в част „1940 Ултразвук на глава или 
шия“ текстът
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава;

б) в част „Изискване“, в абзац първи ду-
мите „глава и“ и „55028-00 и“ се заличават.

6.2. В част „Б. при лица под 18 години“:
а) в таблица „Кодове на основни проце-

дури“, в част „Основни диагностични проце-
дури“, в част „1940 Ултразвук на глава или 
шия“ текстът
„55028-00 Ултразвук на глава
Ехоенцефалография
Не включва:  фетална цефалометрия (55700-01 

[1943])
   такава за орбитално съдържание 

(55030-00 [1940]) и“ 
се заличава;

б) в част „Изискване“, в абзац първи ду-
мите „глава и“ и „55028-00 и“ се заличават.

§ 25. Навсякъде в текстовете на НРД за 
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
приложение № 8 се заменя с приложение 
№ 8а, приложение № 12 се заменя с прило-
жение № 12а, приложение № 13 се заменя 
с приложение № 13а и приложение № 14 се 
заменя с приложение № 14а. 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. (1) Лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ, работещи по договор с 
НЗОК, определени със заповед на министъра 
на здравеопазването, получават сума в размер 
на 10 лв. за поставена доза на препоръчителна 
ваксина срещу COVID-19, в която се включва 
и издаване на документ/и за поставянето, 
например сертификат за ваксинация срещу 
COVID-19, отговарящ на изискванията на 
държавите – членки на Европейския съюз.

(2) Дейността по ал. 1 се извършва по реда 
на Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имуни-
зациите в Република България и се подава 
в Националната здравно-информационна 
система (НЗИС).

(3) За дейността на лечебните заведения по 
ал. 1 НЗОК заплаща брой поставени дози на 

препоръчителна ваксина срещу COVID-19 на 
базата на вписаните в НЗИС поставени дози.

(4) Отчитането и заплащането на дей-
ността по ал. 1 се извършват при условията 
и в сроковете, регламентирани в раздел ІХ, 
глава деветнадесета.

§ 27. (1) За дейността по § 26 лечебните 
заведения за болнична медицинска помощ, 
работещи по договор с НЗОК, могат да 
сключат допълнителни споразумения към 
договорите с НЗОК.

(2) Допълнителните споразумения по ал. 1 
влизат в сила от датата на подписването им.

§ 28. Допълнителните споразумения към 
договорите с изпълнители на извънболнична 
медицинска помощ по чл. 22г влизат в сила 
от датата на подписването им. 

§ 29. Настоящият Договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
влиза в сила от датата на обнародването му 
в „Държавен вестник“.

§ 30. Настоящият Договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
се подписа на хартиен носител в четири ед-
нообразни екземпляра, по един за: НЗОК, 
БЛС, министъра на здравеопазването и 
„Държавен вестник“. 

§ 31. Настоящият Договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се 
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, 
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от 
министъра на здравеопазването в „Държавен 
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО 
и се публикува на официалната интернет 
страница на НЗОК.

§ 32. Неразделна част от този Договор за 
изменение и допълнение на НРД за медицин-
ските дейности за 2020 – 2022 г. са следните 
приложения, които се обнародват в притурка 
към „Държавен вестник“ и се публикуват на 
официалната интернет страница на НЗОК:

приложение № 8а „Пакет дейности и 
изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансери-
зирани от ОПЛ“;

приложение № 12а „Дейности на ОПЛ 
по имунопрофилактика, програма „Детско 
здравеопазване“, профилактични прегледи 
на ЗОЛ над 18 години, формиране на групи 
от лица с рискови фактори за развитие на 
заболяване при ЗОЛ над 18 години, профи-
лактични дейности при ЗОЛ над 18 години с 
рискови фактори за развитие на заболяване 
и програма „Майчино здравеопазване“;

приложение № 13а „Пакет дейности и 
изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансери-
зирани от лекар специалист“;

приложение № 14а „Дейности на лекаря 
специалист по „Педиатрия“ по програма 
„Детско здравеопазване“, на лекаря специ-
алист по „Акушерство и гинекология“ по 
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програма „Майчино здравеопазване“ и на 
лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ 
над 18 години с рискови фактори за развитие 
на заболяване“.

За Националната здравно- За Българския 
осигурителна каса:  лекарски съюз:
Председател на НС  Председател
на НЗОК: на УС на БЛС:
Д-р Александър Златанов  Д-р Иван Маджаров
Членове на НС 
на НЗОК: 
Борис Михайлов Д-р Николай Брънзалов
Людмила Петкова Проф. д-р Христо Шивачев
Мария Беломорова Д-р Валентин Пеев
Д-р Иван Кокалов Д-р Ваня Добрева-Павлова
Теодор Василев Д-р Николай Колев 
Боян Бойчев Д-р Гергана Николова-
Адв. Свилена Ширкова
Димитрова Д-р Валери Веселинов
Адв. Христина  Д-р Росен Айков
Николова Доц. д-р Стоян Сопотенски
 Д-р Йордан Гечев
 Д-р Иво Парунов
 Д-р Жанина Калинкова
 Проф. д-р Милена Станева
 Проф. д-р Огнян Хаджийски
Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев

Съгласувал: 
Министър на здравеопазването:

Д-р Асен Меджидиев
5724

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 6 от 2018 г. за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по Наци-
онална програма за подпомагане на лозаро-
винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 
(oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 
69 и 74 от 2019 г., бр. 4, 24, 45, 56, 63, 85 и 
101 от 2020 г., бр. 16, 33, 50, 67 и 94 от 2021 г., 

бр. 20 и 60 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 58 се създава ал. 3а:
„(3а) В случай на разполагаем бюджет над 

размера на определения за съответния прием 
бюджет ал. 2 не се прилага. След решение на 
Постоянната работна група по чл. 4 определе-
ният за съответния прием размер се увеличава 
със заповед на изпълнителния директор на 
ДФЗ. Когато разполагаемият бюджет не е 
достатъчен да удовлетвори всички допусти-
ми за подпомагане заявления, класирането 
на заявленията се извършва до размера на 
наличния бюджет съгласно ал. 1, 2 и 3.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В Наредбата за изменение и допълне-

ние на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и 
реда за предоставяне на финансова помощ по 
Национална програма за подпомагане на лоза-

ро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. 
(ДВ, бр. 60 от 2022 г.) в преходните и заклю-
чителните разпоредби в § 5 т. 3 се отменя.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Явор Гечев

5881

МИНИСТЕРСТВО  
НА ПРАВОСЪДИЕТО

НАРЕДБА № Н-3 
от 24 август 2022 г.

за условията и реда за формиране и изпла-
щане на допълнителното възнаграждение за 
постигнати резултати в служебната дейност 
на служителите в Главна дирекция „Охрана“ 

и териториалните є звена

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят усло-
вията и редът за формиране на допълнително 
възнаграждение за постигнати резултати в 
служебната дейност на: 

1. държавните служители по чл. 10, ал. 1, 
т. 1 от Правилника за устройството и дейност-
та на Главна дирекция „Охрана“ (ПУДГДО) 
(ДВ, бр. 60 от 2009 г.);

2. държавните служители по § 20 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на 
Правилника за изменение и допълнение на 
ПУДГДО (ДВ, бр. 12 от 2017 г.);

3. лицата, работещи по трудово правоот-
ношение в Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) 
и териториалните є звена.

(2) Формирането и изплащането на до-
пълнително възнаграждение за постигнати 
резултати в служебната дейност се извършват 
чрез оценка дейността на служителите.

Чл. 2. При оценяването се спазват прин-
ципите на честност, добросъвестност, без-
пристрастност, компетентност, прозрачност 
и обективност.

Чл. 3. Показателите за оценка са пряко 
свързани с работата и са еднакви за всички, 
извършващи еднаква дейност. 

Чл. 4. Изплащането на допълнително 
възнаграждение за постигнати резултати в 
служебната дейност е инструмент за подобря-
ване на ефективността и ефикасността при 
изпълнение на основните задачи и дейности, 
повишаване на удовлетвореността и мотива-
цията на служителите.

Раздел II
Оценка на служебната дейност на служителите

Чл. 5. Оценката на служителите включва: 
1. компетентност – квалификация (знания и 

умения, включително резултати от провеждани 
изпити по физическа подготовка, стрелкова 
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подготовка и подготовка по полицейска лична 
защита) и опит;

2. получени отличия и награди и наложени 
наказания.

Чл. 6. За оценката на компетентността се 
вземат предвид: 

1. срочно и качествено изпълнение на слу-
жебните задължения, заложени в длъжностна-
та характеристика на оценявания служител;

2. познаване и прилагане на норматив-
ните актове, регламентиращи дейността на 
организационната структура и функциите на 
заеманата длъжност; 

3. организационни и управленски умения 
за длъжностите, за които се изисква; 

4. работоспособност и поведенчески са-
моконтрол.

Чл. 7. Степента на съответствие по от-
делните показатели за професионални ком-
петентности на служителите се оценява по 
петстепенна скала в цяло число от 1 до 5 във 
възходящ ред, както следва:

1. оценка 5 – притежава всички необходими 
знания и умения, свързани със съответната 
компетентност и длъжност, а в някои области 
притежава допълнителни знания и умения и 
ги използва ефективно в работата си;

2. оценка 4 – притежава необходимите 
знания и умения, свързани със съответната 
компетентност и длъжност, и ги използва 
ефективно в работата си;

3. оценка 3 – притежава по-голямата част 
от необходимите умения и знания, свързани 
със съответната компетентност и длъжност, 
като ги използва в рамките на очакванията;

4. оценка 2 – притежава малка част от 
необходимите умения и знания, свързани със 
съответната компетентност, като ги използва 
по-рядко от очакваното;

5. оценка 1 – показва значими, свързани 
със съответната компетентност, неточности 
или непълноти в знанията и уменията, които 
се отразяват негативно на резултатността от 
работата му.

Чл. 8. (1) Оценката на всеки критерий по 
чл. 6 „компетентност“ представлява сборът от 
оценките по отделните показатели, разделен 
на техния брой. 

(2) Оценката на компетентността се фор-
мира като средноаритметична стойност от 
оценките по чл. 6, т. 1 – 4.

Чл. 9. Оценките по показатели, включващи 
резултати от провеждани изпити, се формират, 
както следва:

1. за „оценка от изпита по специализирана 
подготовка“ се взема оценката от проведения 
през съответния период изпит, която се фор-
мира, както следва: 

а) при получена оценка от 2,00 до 2,99 се 
оформя оценка 1; 

б) при получена оценка от 3,00 до 3,49 се 
оформя оценка 2; 

в) при получена оценка от 3,50 до 4,99 се 
оформя оценка 3; 

г) при получена оценка от 5,00 до 5,49 се 
оформя оценка 4;

д) при получена оценка от 5,50 до 6,00 се 
оформя оценка 5;

2. оценка „1“ се поставя на неиздържалите 
изпитите по физическа подготовка, стрелкова 
подготовка и подготовката по полицейска 
лична защита;

3. оценка „5“ се поставя на издържалите 
изпитите по физическа подготовка, стрелко-
ва подготовка и подготовката по полицейска 
лична защита;

4. за служители, представили експертни 
решения от ТЕЛК или НЕЛК, отнасящи се 
до определени условия за полагането на те-
жък физически труд, критериите за оценка 
по физическа подготовка и подготовката по 
полицейска лична защита не се прилагат.

Чл. 10. Когато за съответния период на оце-
няване служителят е награждаван с отличия 
или награди, оценката на професионалната 
дейност се формира, като към оценката за 
компетентност се добавя една единица, не-
зависимо от броя на отличията и наградите. 

Чл. 11. Когато за съответния период на оце-
няване служителят е наказван по дисциплина-
рен ред, оценката на професионалната дейност 
се формира, като от оценката за компетентност 
се изважда една единица, независимо от броя 
и вида на наложените наказания. 

Чл. 12. Общата оценка на служебната 
дейност се закръглява към цяло число, както 
следва: 

1. при получена оценка от 1,00 до 1,49 се 
оформя оценка 1; 

2. при получена оценка от 1,50 до 2,49 се 
оформя оценка 2; 

3. при получена оценка от 2,50 до 3,49 се 
оформя оценка 3; 

4. при получена оценка от 3,50 до 4,49 се 
оформя оценка 4; 

5. при получена оценка от 4,50 до 5,49 се 
оформя оценка 5;

6. при получена оценка от 5,50 до 6,00 се 
оформя оценка 6. 

Раздел III
Условия и ред за оценяване

Чл. 13. Ръководителите на структури в 
ГДО и териториалните є звена организират, 
контролират и отговарят за оценяването на 
професионалната дейност на подчинените им 
служители. 

Чл. 14. Оценяването на служебната дейност 
се извършва последователно на два отчетни 
периода – първи отчетен период от 1 декември 
до 31 май и втори отчетен период от 1 юни 
до 30 ноември.

Чл. 15. Оценяването на служебната дейност 
се извършва до 10-о число на месеца, следващ 
отчетния период.

Чл. 16. Оценяването на служителите се 
извършва от оценяващ ръководител, на когото 
съответният служител е пряко подчинен.
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Чл. 17. При отсъствие на прекия ръководи-
тел оценяването се извършва от заместващия го 
служител или от по-горестоящия ръководител.

Чл. 18. Контролиращ е ръководителят, 
на когото оценяващият ръководител е пряко 
подчинен.

Чл. 19. При отсъствие на контролиращия 
ръководител неговите функции се поемат 
от следващия в служебната йерархия пряк 
ръководител.

Чл. 20. (1) За служителите в ГДО, за ко-
ито главният директор на ГДО е оценяващ, 
той изпълнява функциите и на контролиращ 
ръководител.

(2) Главният директор на ГДО се оценява 
от съответния заместник-министър на право-
съдието, който е и контролиращ ръководител.

Чл. 21. (1) Когато през отчетния период 
служителят е преназначен, временно пре-
назначен на длъжност или командирован в 
Главна дирекция „Изпълнение на наказани-
ята“ (ГДИН), оценяването му се извършва от 
ръководителя на структурното звено, в което 
служителят е работил повече от половината 
работни дни в рамките на отчетния период. 
При равен брой отработени дни оценяването 
се извършва в приемащата структура. 

(2) В случаите на ал. 1 допълнителното 
възнаграждение за постигнати резултати се 
изплаща от бюджета на приемащата структура.

Чл. 22. Когато служител в ГДО премине в 
ГДИН, след приключване на отчетния период 
преди изплащане на дължимото допълнително 
възнаграждение:

1. служителят се оценява в предишната 
структура;

2. финансовото звено на предишната струк-
тура изпраща документ за дължимото допъл-
нително възнаграждение на финансовото звено 
в новата структура. 

Чл. 23. Оценяващият ръководител изготвя 
карта за оценка на постигнатите резултати в 
служебната дейност на оценявания служител 
по приложение № 1.

Чл. 24. Оценяващият ръководител запоз-
нава срещу подпис оценявания служител с 
оценката в 3-дневен срок след изготвянето є.

Чл. 25. Отказът на оценявания служител 
да се запознае с оценката се удостоверява с 
подписите на двама служители от съответната 
структура.

Чл. 26. При обективна невъзможност оценя-
ваният служител да бъде запознат с оценката 
в срока по чл. 24 запознаването се извършва 
след отпадане на причините за това.

Чл. 27. Картите за оценка на служителите 
се съхраняват в личните им кадрови дела.

Чл. 28. (1) Служител не се оценява, когато: 
1. е назначен за стажант; 
2. е изпратен на курс за професионално 

обучение с откъсване от работа в присъствена 
форма, когато продължителността на обуче-
нието е повече от половината работни дни в 
рамките на отчетния период; 

3. заема длъжност по срочен договор в ин-
ституции или структури на Европейския съюз 
или в международни организации в областта 
на защита на националната сигурност, про-
тиводействие на престъпността и опазване на 
обществения ред въз основа на договори, по 
които Република България е страна; 

4. участва в мисии извън територията на 
страната или изпълнява длъжност в инсти-
туции или в структури на Европейския съюз 
и в международни организации въз основа 
на договори, по които Република България 
е страна; 

5. е изпратен на курс за професионално 
обучение в чуждестранни или национални 
институции, извън обучаващите институции 
на ГДО и Министерството на вътрешните 
работи, когато продължителността на обуче-
нието е повече от половината работни дни в 
рамките на отчетния период; 

6. е временно отстранен от длъжност по 
чл. 214 от Закона за Министерството на вътреш-
ните работи (ЗМВР), когато отстраняването е 
повече от половината работни дни в рамките 
на отчетния период; 

7. не е работил поради прекратяване на 
служебното/трудовото правоотношение, което 
е било признато от съда за незаконно; 

8. не е изпълнявал служебна дейност в про-
дължение на повече от половината работни дни 
в рамките на отчетния период, независимо 
от причините;

9. през отчетния период има наложено 
дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, 
т. 6 от ЗМВР и по чл. 188, т. 3 от Кодекса на 
труда (КТ).

(2) При прекратяване на служебното пра-
воотношение служителят не се оценява, ако 
има действително отработени по-малко дни от 
половината работни дни за съответния период.

Раздел ІV
Възражения

Чл. 29. Служител, който не е съгласен с 
поставената му оценка на служебната дейност, 
отразява несъгласието си в картата за оценка 
и прилага писмено възражение с мотиви по 
приложение № 2.

Чл. 30. Възражението по чл. 29 се подава 
чрез оценяващия ръководител до контроли-
ращия ръководител в 5-дневен срок от датата 
на запознаване на оценявания служител с 
оценката.

Чл. 31. Оценяващият ръководител отразява 
своите мотиви във възражението и го изпраща 
заедно с картата за оценка до контролиращия 
ръководител в 5-дневен срок от получаване 
на възражението.

Чл. 32. Контролиращият ръководител раз-
глежда възражението на оценявания държавен 
служител в 7-дневен срок от получаването му 
и се произнася писмено и мотивирано, като 
потвърждава поставената индивидуална оценка 
или я коригира с една единица на по-висока.



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 72

Чл. 33. Оценката на контролиращия ръ-
ководител е окончателна и не подлежи на 
обжалване.

Чл. 34. Оценяващият ръководител запоз-
нава оценявания служител с окончателната 
оценка на контролиращия ръководител срещу 
подпис.

Чл. 35. Отказът на оценявания служител да 
се запознае с окончателната оценка се удос-
товерява с подписите на двама служители на 
съответната структура. 

Чл. 36. Коригирана оценка на служител, 
заемащ ръководна длъжност, не е основание 
за коригиране на оценката на подчинените 
му служители. 

Чл. 37. При отмяна на дисциплинарно на-
казание, наложено през периода на оценяване, 
контролиращият ръководител извършва корек- 
ция на оценката на служител за този оценяван 
период в 7-дневен срок от представянето от 
съответния служител на акта за отмяна на 
наложеното наказание, за което се изготвя 
индивидуален протокол, и на служителя се 
изплаща разликата между двете оценки. 

Раздел V
Определяне на размера на допълнителното 

възнаграждение на служителите

Чл. 38. Максималният размер за изчисля-
ване на допълнителното възнаграждение за 
постигнати резултати в служебната дейност се 
определя за всеки отчетен период със заповед 
на министъра на правосъдието или от упъл-
номощено от него длъжностно лице.

Чл. 39. Конкретният размер на допълнител-
ното възнаграждение за постигнати резултати 
в служебната дейност за отделния служител 
се формира въз основа на оценката за съот-
ветния период.

Чл. 40. Размерът на полагащото се допъл-
нително възнаграждение за всеки служител се 
определя в процент от максималния размер, 
определен в заповедта по чл. 38, в зависимост 
от получената оценка на професионалната 
дейност за съответния период, както следва: 

1. при оценки 5 и 6 – 100 % от определения 
максимален размер;

2. при оценка 4 – 70 % от определения 
максимален размер;

3. при оценка 3 – 40 % от определения 
максимален размер.

Чл. 41. Допълнително възнаграждение за 
постигнати резултати в служебната дейност 
не се формира при: 

1. наложено през отчетния период дисци-
плинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 6 от 
ЗМВР или по чл. 188, т. 3 от КТ;

2. получена оценка на професионалната 
дейност „2“ или „1“;

3. прекратяване на служебното или трудо-
вото правоотношение на служителя.

Чл. 42. За формиране на допълнителното 
възнаграждение за постигнати резултати в 
служебната дейност ръководителите на тери-

ториални звена утвърждават поименен прото-
кол по приложение № 3 и изготвят проект на 
заповед за изплащане на възнаграждението, 
която се изпраща чрез съответната регионална 
дирекция в Централно управление. 

Чл. 43. За формиране на допълнителното 
възнаграждение за постигнати резултати в слу-
жебната дейност на служителите от Централно 
управление се изготвя поименен протокол 
по приложение № 3 и проект на заповед за 
изплащане на възнаграждението.

Чл. 44. Заповедите за изплащане на възна-
граждение се подписват от главния директор 
или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 45. Допълнителното възнаграждение 
на главния директор се определя от минис-
търа на правосъдието или от упълномощено 
от него лице по предложение на съответния 
заместник-министър.

Чл. 46. Направено възражение от служител 
срещу изготвената му оценка на служебната 
дейност не спира формирането и изплащането 
на допълнителното възнаграждение. 

Чл. 47. При последващо коригиране на 
оценката корекцията в платимото допълни-
телно възнаграждение се отразява във въз-
награждението на служителя за следващия 
календарен месец. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание 

чл. 393, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
(ЗСВ).

§ 2. Размерът на допълнителното възна-
граждение по чл. 178, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 179, ал. 3 от ЗМВР, във връзка с чл. 393, ал. 3 
от ЗСВ се определя за всеки отчетен период 
със заповед на министъра на правосъдието.

§ 3. Базата за определяне на размера на 
допълнителното възнаграждение за постиг-
нати резултати в служебната дейност на 
служителите на ГДО се определя от базата 
за определяне размера на основното месечно 
възнаграждение за най-ниската длъжност на 
лицата по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от 
Закона за Министерството на вътрешните 
работи, която се утвърждава ежегодно със 
Закона за държавния бюджет на Република 
България, увеличена с коефициента в чл. 177, 
ал. 2, т. 2 от Закона за Министерството на 
вътрешните работи.

§ 4. Оценяването при условията и по реда 
на тази наредба не се взема предвид и не е 
основание за прекратяване на служебното 
правоотношение на държавните служители по 
чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б“ и т. 11 от ЗМВР. 

§ 5. (1) Наредбата влиза в сила от 1 януари 
2023 г.

(2) В срока по ал. 1 главният директор на 
ГДО изготвя и представя за утвърждаване го-
дишна програма за провеждане на изпити по 
физическа подготовка, стрелкова подготовка 
и подготовка по полицейска лична защита.

Министър:
Крум Зарков
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Приложение № 1 
към чл. 23 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА“

 ...........................................................................................................................................................
Рег. № …………………..

КАРТА ЗА ОЦЕНКА 
НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ В СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

Оценяван служител:  ......................................................................................................................
Заемана длъжност:  .........................................................................................................................
Длъжностна характеристика, рег. №/дата  .............................................................................  г.
Месторабота (звено, сектор, отдел, териториална служба):  ....................................................
 ...........................................................................................................................................................
Период на оценяване: от ………………….........................…. г. до  ...................................................  г.
Отличия и награди (вид, заповед № ……):
1.  .......................................................................................................................................................
2.  .......................................................................................................................................................
Наказания (вид, заповед №):
1.  .......................................................................................................................................................
2.  .......................................................................................................................................................

І. Критерии за оценка на компетентността Приложимост на показате-
ля за оценявания период

Оценка

1 2 3

1. Срочно и качествено изпълнение на 
служебните задължения – оценяват се всички 
служебни задължения, заложени в длъжност-
ната характеристика за съответната длъжност. 

Да/не

2. Познаване и прилагане на нормативните 
актове, регламентиращи дейността на организа-
ционната структура и функциите на заеманата 
длъжност.

Да/не

2.1. Оценка от изпита по специализирана 
подготовка. Да/не

2.2. Прилагане на нормативни актове. Да/не

3. Организационни и управленски умения. Да/не

3.1. Умение да формира екип. Да/не

3.2. Готовност да поема отговорност. Да/не

3.3. Умение да степенува по важност поста-
вените задачи. Да/не

3.4. Умения да определя срокове, средства и 
методи за ефективно изпълнение на задачите. Да/не

4. Работоспособност и поведенчески само-
контрол. Да/не

4.1. Способност за ефективна работа в условия 
на продължителни натоварвания. Да/не

4.2. Емоционално поведенчески самоконтрол. Да/не

4.3. Оценка от изпита по физическа подго-
товка. Да/не

4.4. Оценка от изпита по полицейска лична 
защита. Да/не

4.5. Оценка от изпита по стрелкова подготовка. Да/не

Обща оценка на компетентността:  .....................................................................................................
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ІІ. Отличия и награди:  ......................................................................................................................
ІІІ. Наказания: ..…………………………………………………

Крайна оценка: …………… т. 
 ..............................................................................................................................................................
                                                     (словом)

ОЦЕНКА НА СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ: ………....................……. 
                    (…………………………………)

                       (словом) 
Оценяващ ръководител: 
 ....................................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност)
                 (…………………)

                                   (подпис)
Оценяван служител: □ съгласен съм с оценката    □ възразявам срещу оценката
 ......................................................................................................... /………………./ /…………………/

                              (име, фамилия)                                     (дата)             (подпис)
Служители при отказ по чл. 25: 
1.  ............................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност)
(……………………)

(подпис)
2.  ............................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност)
(……………………)

(подпис)
При подадено възражение се попълва следното:
Мотиви на оценяващия ръководител за поставената оценка на служебната дейност: 

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

......................................................................................................................................................................
Дата ….......…. 

(……………………………………….....................……………………….)
(име, фамилия и подпис на оценяващия ръководител) 

Становище на контролиращия ръководител по мотивите за възражение срещу поставената 
оценка: 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Окончателно решение на контролиращия ръководител по поставената оценка: 
– потвърждавам оценката; 
– коригирам оценката с една единица. 
Коригирана оценка на служебната дейност за оценявания период:  .........................................

( ........................................................ )
                                                                          (словом) 

Дата ............
(……………………………………..………………...................................….)
(име, фамилия и подпис на контролиращия ръководител) 

Оценяващ ръководител:  .....................................................................................................................
                                       (име, фамилия и подпис на оценяващия ръководител) 

Дата на запознаване съгласно чл. 34:  ..............................................................................................
Оценяван служител:  ...........................................................................................................................

                    (име, фамилия и подпис на оценявания служител) 
Служители при отказ по чл. 35: 
1.  ............................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност)
(……………………)

(подпис)
2.  ............................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност)
(……………………)

(подпис)
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Приложение № 2 
към чл. 29 

Рег. №  ..........
ДО 
(име, фамилия, длъжност 
на контролиращия ръководител)

ВЪЗРАЖЕНИЕ

от
......................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)
Длъжност  .............................................................................................................................................
Срещу поставена оценка на постигнатите резултати от служебната дейност рег. № …………………….. 

за периода на оценяване от ……………………............................…….…. до  .....................................................
Не съм съгласен/съгласна с поставената ми оценка на служебната дейност, определена от 

оценяващия ръководител, поради следните мотиви: 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Дата .......... 
(……......................…………………………………..)
(име, фамилия и подпис на служителя) 

Приложение № 3 
към чл. 42 и 43 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ОХРАНА“ 

Рег. № …………………..

УТВЪРЖДАВАМ:

ПРОТОКОЛ 
за постигнати резултати в служебната дейност на служителите от ………………..

№ Име, презиме, фамилия на държавен 
служител или ЛРТП

Оценка Процент 
по чл. 40 

Сума за 
получаване

Забележки: 1. В протокола се включват само служителите, на които е извършена оценка на служебната 
им дейност и имат право да получат допълнително възнаграждение съгласно наредбата.

2. При изготвянето на протокола служителите се подреждат по азбучен ред.

                                                                         ИЗГОТВИЛ:
Дата: 

5697
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗАПОВЕД № РД-01-389  
11 август 2022 г.

На основание чл. 68, ал. 1 от Закона за храните 
във връзка със Заповед № РД-17-1 от 21.03.2022 г. 
за признаване на изворна вода с търговско наи-
менование Fuska нареждам:

1. Допълвам приложение № 4 към т. 1 от 
Заповед № РД-01-22 от 17.01.2022 г. (ДВ, бр. 16 
от 2022 г.) на министъра на здравеопазването, 
като в Списъка на признатите изворни води, 
добивани на територията на трети държави, се 
създава ред с номер 4:
„

№ 
по 
ред

Търгов-
ско наи-
менова-

ние

Име на 
водо-

източника

Място на експло-
атация

4. Fuska Сапанд жа – 
Сакаря

кв. Гюлдиби, 
ул. Гюндоглу 

№ 28, Сапанджа – 
Сакаря, Републи-

ка Турция
“

2. Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

За министър: 
Т. Томов

5767

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-45 
от 31 август 2022 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование, по мотивирано 
предложение от директора на Професионална 
гимназия по компютърно моделиране и компю-
търни системи – гр. Варна, след Решение № 4 
на Педагогическия съвет, отразено в протокол 
№ 13 от 6.06.2022 г., становище на Регионал-
ното управление на образованието – Варна, и 
становище на експертната комисия, назначена 
със Заповед № РД-09-3868 от 12.08.2022 г. на 
министъра на образованието и науката, и при 
спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 от ЗПУО 
и чл. 8, т. 1, буква „а“ от Наредбата за учебната 
2022/2023 година определям наименованието на 
Професионална гимназия по компютърно моде-

лиране и компютърни системи – гр. Варна, както 
следва: Професионална гимназия по компютърно 
моделиране и компютърни системи „Академик 
Благовест Сендов“ – гр. Варна, община Варна, 
област Варна.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
С. Пенов

5807

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-28 
от 10 август 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-77336-17.08.2021 г., 
09-77338-17.08.2021 г., 09-77337-17.08.2021 г. и 09-
77340-17.08.2021 г. на СГКК – Кюстендил, и 
приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 
от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I. Гр. Бобов дол, EKATTE 04501, община 
Бобов дол, одобрени със заповеди № РД-18-1920 
от 4.12.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър 
и № РД-18-10-27 от 8.04.2013 г. на началника на 
СГКК – Кюстендил, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 04501.6.201: 

площ: 330 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.202: 

площ: 56 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.203: 

площ: 63 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.204: 

площ: 9 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.205: 

площ: 18 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.206: 

площ: 100 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.207: 

площ: 717 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.208: 

площ: 1117 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.209: 

площ: 133 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.210: 

площ: 522 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.211: 

площ: 175 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.212: 

площ: 127 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 04501.6.213: 

площ: 278 кв. м, нива, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 04501.6.214: 
площ: 255 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.215: 
площ: 251 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.216: 
площ: 577 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.217: 
площ: 312 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.218: 
площ: 262 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.219: 
площ: 119 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.220: 
площ: 131 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.221: 
площ: 136 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.222: 
площ: 317 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.223: 
площ: 360 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.224: 
площ: 245 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.225: 
площ: 251 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.226: 
площ: 676 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.227: 
площ: 28 502 кв. м, зеленчукова градина, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.228: 
площ: 225 кв. м, зеленчукова градина, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.51: 
площ: 220 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.52: 
площ: 1415 кв. м, ливада, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.145: 
площ: 28 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.146: 
площ: 373 кв. м, зеленчукова градина, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.147: 
площ: 352 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.61: 
площ: 28 кв. м, ливада, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.73: 
площ: 243 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.23.382: 
площ: 99 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.265: 
площ: 32 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.266: 
площ: 678 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 04501.101.286: 
площ: 166 кв. м, със сгради и съоръжения за добив 
на полезни изкопаеми, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.1: площ: 
23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.2: площ: 
24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.3: площ: 
23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.4: площ: 
24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.5: площ: 
22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.6: площ: 
23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.7: площ: 
22 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.8: площ: 
21 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.9: площ: 
19 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.10: площ: 
20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.11: площ: 
20 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.12: площ: 
24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.13: площ: 
23 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.14: площ: 
25 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.15: площ: 
26 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.16: площ: 
28 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.17: площ: 
24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.6.116.18: площ: 
24 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.1: площ: 
384 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.2: площ: 
43 кв. м, административна, делова сграда, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.3: площ: 
19 кв. м, административна, делова сграда, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.4: площ: 
269 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 04501.30.2.5: площ: 
76 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 04501.4.1: 
зеленчукова градина, собственост на Община 
Бобов дол, площ преди промяната: 73 007 кв. м, 
площ след промяната: 73 008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.9: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 7267 кв. м, площ след промя-
ната: 7042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.18: 
за местен път, собственост на държавата, площ 
преди промяната: 15 955 кв. м, площ след про-
мяната: 15 905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.107: за 
местен път, собственост на Община Бобов дол, 
площ преди промяната: 17 214 кв. м, площ след 
промяната: 14 503 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.1: 
зеленчукова градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
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площ преди промяната: 73 462 кв. м, площ след 
промяната: 30 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.103: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 5168 кв. м, площ 
след промяната: 5121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.181: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Бобов дол, площ преди 
промяната: 1087 кв. м, площ след промяната: 
1070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.5: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
500 кв. м, площ след промяната: 507 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.7: 
насип, насипище, собственост на Община Бобов 
дол, площ преди промяната: 1797 кв. м, площ 
след промяната: 1645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.9: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 6179 кв. м, площ 
след промяната: 6164 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.10: 
пасище, собственост на Община Бобов дол, 
площ преди промяната: 26 349 кв. м, площ след 
промяната: 26 312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.11: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 13 451 кв. м, площ 
след промяната: 13 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.12: 
нива, собственост на Петър Стоянов Доганджий-
ски, площ преди промяната: 648 кв. м, площ след 
промяната: 604 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.13: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Бобов дол, площ преди 
промяната: 806 кв. м, площ след промяната: 
804 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.27: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 269 кв. м, площ след промя-
ната: 272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.29: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 204 кв. м, площ след промя-
ната: 207 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.30: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 230 кв. м, площ след промя-
ната: 245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.31: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 159 кв. м, площ след промя-
ната: 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.86: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 8334 кв. м, площ 
след промяната: 8191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.88: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 4287 кв. м, площ 
след промяната: 4072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.96: 
пасище, собственост на Петър Стоянов Доган-

джийски, площ преди промяната: 930 кв. м, площ 
след промяната: 923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.100: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 176 кв. м, площ след 
промяната: 172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.108: 
за линии на релсов транспорт, собственост на 
държавата, площ преди промяната: 26 618 кв. м, 
площ след промяната: 26 633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.109: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 884 кв. м, площ след 
промяната: 938 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.110: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 2498 кв. м, площ 
след промяната: 24 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.111: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 33 446 кв. м, площ след промяната: 
30 214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.113: 
пасище, собственост на Община Бобов дол, 
площ преди промяната: 22 263 кв. м, площ след 
промяната: 21 464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.114: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 203 877 кв. м, площ 
след промяната: 48 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.116: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 458 кв. м, площ след 
промяната: 406 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.121: 
пасище, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 1221 кв. м, площ след промя-
ната: 1292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.146: 
нива, собственост на Златан Митев Джельов, 
площ преди промяната: 38 кв. м, площ след 
промяната: 33 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.159: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 12 кв. м, площ след промяна-
та: 6 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.165: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 1099 кв. м, площ 
след промяната: 1021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.198: 
овощна градина, собственост на Пара Андонова 
Иличина, площ преди промяната: 592 кв. м, площ 
след промяната: 574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.199: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 220 кв. м, площ след 
промяната: 224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.310: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 203 кв. м, площ след промя-
ната: 209 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.312: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ: 
33 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.313: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
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преди промяната: 144 кв. м, площ след промя-
ната: 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.315: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 221 кв. м, площ след промя-
ната: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.328: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 561 кв. м, площ след промя-
ната: 558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.329: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 1019 кв. м, площ след промя-
ната: 1098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.331: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 349 кв. м, площ след промя-
ната: 334 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.332: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 483 кв. м, площ след промя-
ната: 445 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.465: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 177 кв. м, площ след промя-
ната: 247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.466: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 1001 кв. м, площ след промя-
ната: 1005 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.467: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 84 кв. м, площ след промяната: 
91 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.468: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 170 кв. м, площ след промя-
ната: 180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.522: 
нива, собственост на Димитър Панев Занев, 
площ преди промяната: 1143 кв. м, площ след 
промяната: 1142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.563: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 823 кв. м, площ след промя-
ната: 822 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.565: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 1194 кв. м, площ след промя-
ната: 1191 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.566: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 661 кв. м, площ след промя-
ната: 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.568: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ: 
217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.569: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 875 кв. м, площ след промя-
ната: 801 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.571: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 571 кв. м, площ след промя-
ната: 570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.630: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 

преди промяната: 1361 кв. м, площ след промя-
ната: 1335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.632: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 13 кв. м, площ след промяната: 
12 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.635: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 400 кв. м, площ след промя-
ната: 368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.636: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 164 кв. м, площ след промя-
ната: 133 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.637: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Бобов дол, площ преди 
промяната: 189 кв. м, площ след промяната: 
43 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.700: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 162 кв. м, площ след промя-
ната: 144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.701: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 368 кв. м, площ след промя-
ната: 342 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.702: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 314 кв. м, площ след промя-
ната: 312 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.706: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на държавата – МОСВ, площ преди 
промяната: 2063 кв. м, площ след промяната: 
2112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.1: 
зеленчукова градина, собственост на Община 
Бобов дол, площ преди промяната: 39 455 кв. м, 
площ след промяната: 38 072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.8: 
нива, собственост на Мите Бонев Кръстов, площ 
преди промяната: 658 кв. м, площ след промя-
ната: 487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.15: 
ливада, собственост на Стоян Величков Кръстев, 
площ преди промяната: 668 кв. м, площ след 
промяната: 659 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.29: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 31 928 кв. м, площ след промяната: 
32 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.31: 
нива, собственост на Стефан Анри Венциславов, 
площ преди промяната: 1038 кв. м, площ след 
промяната: 1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.33: 
ливада, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 177 кв. м, площ след промя-
ната: 213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.35: 
ливада, собственост на Стефан Илиев Джельов, 
площ преди промяната: 3737 кв. м, площ след 
промяната: 3669 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.36: 
зеленчукова градина, собственост на Николи-
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на Николова Кьосева, площ преди промяната: 
274 кв. м, площ след промяната: 269 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.37: 
ливада, собственост на Любчо Симеонов Велинов 
и Алекси Котев Джельов, площ преди промяната: 
3199 кв. м, площ след промяната: 3200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.43: 
зеленчукова градина, собственост на Георги Илиев 
Джельов, площ преди промяната: 205 кв. м, площ 
след промяната: 195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.45: 
зеленчукова градина, собственост на Община 
Бобов дол, площ преди промяната: 170 кв. м, 
площ след промяната: 184 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.47: 
зеленчукова градина, собственост на Община 
Бобов дол, площ: 29 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.49: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 8089 кв. м, 
площ след промяната: 7994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.8.50: 
за линии на релсов транспорт, собственост на 
държавата, площ преди промяната: 33 584 кв. м, 
площ след промяната: 33 599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.1: за 
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, 
собственост на държавата – МОСВ, площ преди 
промяната: 3415 кв. м, площ след промяната: 
3217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.4: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 22 677 кв. м, площ 
след промяната: 529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.7: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 6156 кв. м, площ след промя-
ната: 6159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.34: 
друг вид нива, собственост на Община Бобов 
дол, площ преди промяната: 57 737 кв. м, площ 
след промяната: 57 954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.16.144: 
за местен път, собственост на Община Бобов 
дол, площ преди промяната: 663 кв. м, площ след 
промяната: 119 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.2: 
ливада, собственост на Емил Рангелов Николов и 
Румяна Сотирова Николова, площ преди промя-
ната: 2035 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.11: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 381 кв. м, площ 
след промяната: 385 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.12: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 423 кв. м, площ 
след промяната: 430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.13: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 1172 кв. м, площ 
след промяната: 1169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.25: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 525 кв. м, площ 
след промяната: 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.39: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 339 кв. м, площ 
след промяната: 327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.40: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 360 кв. м, площ 
след промяната: 354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.41: 
нива, собственост на Борислав Орлинов Дели-
балтов, площ преди промяната: 343 кв. м, площ 
след промяната: 336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.43: 
ливада, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 44 022 кв. м, площ след про-
мяната: 44 105 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.56: 
ливада, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 193 кв. м, площ след промя-
ната: 221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.57: 
ливада, собственост на Румяна Сотирова Нико-
лова, площ преди промяната: 7422 кв. м, площ 
след промяната: 7423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.58: 
ливада, собственост на Георги Трендафилов Су-
льов, площ преди промяната: 808 кв. м, площ 
след промяната: 806 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.18.60: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Бобов дол, площ преди 
промяната: 2013 кв. м, площ след промяната: 
2011 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.1: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 17 781 кв. м, 
площ след промяната: 17 792 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.38: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 5291 кв. м, площ след промя-
ната: 5256 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.48: 
широколистна гора, собственост на МЗм – ДП 
„ЮЗДП“ – ТП „ДГС – Дупница“, площ преди 
промяната: 42 807 кв. м, площ след промяната: 
43 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.15: 
пасище, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 7282 кв. м, площ след промя-
ната: 7213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.19: 
овощна градина, собственост на Димитър Йор-
данов Алексиев и Ганчо Йорданов Алексиев, 
площ преди промяната: 1087 кв. м, площ след 
промяната: 78 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.61: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 3993 кв. м, площ 
след промяната: 3573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.21.17: 
овощна градина, собственост на Георги Атанасов 
Карпузов, площ преди промяната: 515 кв. м, площ 
след промяната: 493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.21.95: 
дере, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 1720 кв. м, площ след промя-
ната: 1701 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 04501.22.11: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 500 кв. м, площ след промя-
ната: 633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.27: 
нива, собственост на Асен Янев Мавров, площ 
преди промяната: 1125 кв. м, площ след промя-
ната: 1091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.41: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 3410 кв. м, площ след промя-
ната: 3537 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.42: 
за местен път, собственост на Община Бобов 
дол, площ преди промяната: 140 кв. м, площ след 
промяната: 143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.55: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗП, 
площ преди промяната: 1320 кв. м, площ след 
промяната: 1244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.56: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗП, 
площ преди промяната: 3751 кв. м, площ след 
промяната: 3583 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.57: за 
местен път, собственост на Община Бобов дол, 
площ преди промяната: 2062 кв. м, площ след 
промяната: 2030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.22.154: 
ливада, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 5943 кв. м, площ след промя-
ната: 5953 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.23.36: 
нива, собственост на Община Бобов дол, площ 
преди промяната: 48 932 кв. м, площ след про-
мяната: 48 849 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.23.381: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Бобов дол, площ преди 
промяната: 3167 кв. м, площ след промяната: 
3169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.16: за 
друг вид застрояване, собственост на ЕТ „Румяна 
Николова – Даци-Р“, площ преди промяната: 
6359 кв. м, площ след промяната: 6311 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.101: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 121 901 кв. м, площ след промяната: 118 
891 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.30.162: 
за местен път, собственост на Община Бобов дол, 
площ преди промяната: 21 509 кв. м, площ след 
промяната: 21 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.100.2: за 
друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 323 кв. м, площ след 
промяната: 351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.101.1: със 
сгради и съоръжения за добив на полезни изко-
паеми, собственост на „Мини Бобов дол“ – ЕАД, 
площ преди промяната: 204 396 кв. м, площ след 
промяната: 204 308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.101.280: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
10 314 кв. м, площ след промяната: 8073 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.122.28: 
нива, собственост на Спиридон Милев Божанов, 
площ преди промяната: 268 кв. м, площ след 
промяната: 233 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.52: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Бобов дол, площ преди 
промяната: 5602 кв. м, площ след промяната: 
5603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.65: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
18 795 кв. м, площ след промяната: 17 575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.73: 
за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 310 кв. м, площ след 
промяната: 330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.74: 
за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 1197 кв. м, площ 
след промяната: 1165 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.75: 
за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 2058 кв. м, площ 
след промяната: 1928 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.76: 
за друг вид застрояване, собственост на гр. Бобов 
дол, площ преди промяната: 2191 кв. м, площ 
след промяната: 2112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 04501.204.77: 
пасище, собственост на Община Бобов дол, 
площ преди промяната: 23 996 кв. м, площ след 
промяната: 24 050 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 04501.4.16: 

площ: 1029 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.4.117: 
площ: 1535 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.5.15: 
площ: 95 кв. м, за водностопанско, хидромелио-
ративно съоръжение, собственост на Община 
Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.6.115: 
площ: 28 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.15: 
площ: 2446 кв. м, нива, собственост на Емил 
Рангелов Николов;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.35: 
площ: 1433 кв. м, за друг обществен обект, 
комплекс, собственост на ЕТ „Румяна Николо-
ва – Даци-Р“;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.36: 
площ: 899 кв. м, за друг обществен обект, ком-
плекс, собственост на Емил Рангелов Николов;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.37: 
площ: 142 кв. м, нива, собственост на ЕТ „Румяна 
Николова – Даци-Р“;

поземлен имот с идентификатор 04501.19.51: 
площ: 212 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на гр. Бобов дол;

поземлен имот с идентификатор 04501.20.72: 
площ: 103 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на гр. Бобов дол.
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II. С. Овчарци, EKATTE 53254, община Са-
парева баня, одобрени със Заповед № РД-18-382 
от 5.06.2019 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 53254.20.159: 

площ: 48 кв. м, за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.70: 
площ: 63 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 53254.100.162: 
площ: 364 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 53254.14.321: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ: 
1594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.17.157: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Сапарева баня, площ преди 
промяната: 19 253 кв. м, площ след промяната: 
19 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.120: 
нива, собственост на Спасуна Василева Пипер-
кова, площ: 308 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.121: 
нива, собственост на Михал Георгиев Якимов, 
площ преди промяната: 957 кв. м, площ след 
промяната: 895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.122: 
за друг вид застрояване, собственост на Крис-
тиан Атанасов Петков, площ преди промяната: 
950 кв. м, площ след промяната: 862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.125: 
нива, собственост на Гюна Иванова Ракова, площ 
преди промяната: 93 кв. м, площ след промяната: 
89 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.126: 
нива, собственост на Борислав Живков Тодоров 
и Димитринка Николова Тодорова, площ преди 
промяната: 461 кв. м, площ след промяната: 
277 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.128: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 364 кв. м, площ след промя-
ната: 243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.281: 
ливада, собственост на Георги Христов Камджи-
лов, площ преди промяната: 1332 кв. м, площ 
след промяната: 783 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.327: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 26 953 кв. м, площ след 
промяната: 26 389 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.328: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 4730 кв. м, площ след промя-
ната: 4736 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.19.61: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 

на държавата, площ преди промяната: 6820 кв. м, 
площ след промяната: 6480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.42: 
ливада, собственост на Георги Иванов Мантарков, 
площ преди промяната: 6385 кв. м, площ след 
промяната: 6358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.43: 
ливада, собственост на Костадин Петрев Стоев, 
площ преди промяната: 11 719 кв. м, площ след 
промяната: 11 710 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.46: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 857 кв. м, площ след промя-
ната: 637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.76: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 4053 кв. м, площ след 
промяната: 4060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.77: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 845 кв. м, площ след 
промяната: 860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.78: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 641 кв. м, площ след 
промяната: 661 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.100: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 316 кв. м, площ след 
промяната: 281 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.125: 
нива, собственост на Петър Георгиев Раков, 
площ преди промяната: 649 кв. м, площ след 
промяната: 638 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.13: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 211 кв. м, площ след 
промяната: 210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.14: 
нива, собственост на Йордан Илиев Болюков, 
площ преди промяната: 151 кв. м, площ след 
промяната: 149 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.15: 
нива, собственост на Васил Илиев Болюков, 
площ преди промяната: 128 кв. м, площ след 
промяната: 125 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.23.69: 
изоставена ливада, собственост на Община Са-
парева баня, площ преди промяната: 1080 кв. м, 
площ след промяната: 1021 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.26.34: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1065 кв. м, площ след 
промяната: 1046 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.26.56: 
ливада, собственост на Стаменко Андонов Кам-
джилов, площ преди промяната: 479 кв. м, площ 
след промяната: 465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.27.59: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Сапарева баня, площ преди промяната: 129 кв. м, 
площ след промяната: 140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.27.75: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 14 768 кв. м, площ след 
промяната: 14 813 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 53254.27.76: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 2603 кв. м, площ след 
промяната: 3777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.28.85: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1215 кв. м, площ след 
промяната: 1211 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.29.153: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
15 156 кв. м, площ след промяната: 15 146 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.77: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1650 кв. м, площ след 
промяната: 1654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.78: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 116 156 кв. м, площ след 
промяната: 116 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.131: 
овощна градина, собственост на Любомир Бла-
гоев Симеонов и Христина Живкова Симеонова, 
площ преди промяната: 2877 кв. м, площ след 
промяната: 2885 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.50.132: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 179 кв. м, площ след промя-
ната: 176 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.51.63: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 3141 кв. м, 
площ след промяната: 3130 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.51.65: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1449 кв. м, площ след 
промяната: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.52.156: 
иглолистна гора, собственост на Община Сапаре-
ва баня, площ преди промяната: 2 505 022 кв. м, 
площ след промяната: 2 504 986 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 53254.100.4: 
за стопански двор, собственост на Държавен 
поземлен фонд – МЗГ, площ преди промяната: 
43 402 кв. м, площ след промяната: 43 400 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 53254.18.169: 

площ: 819 кв. м, ливада, собственост на Иван 
Христов Мирчев;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.245: 
площ: 519 кв. м, нива, собственост на Стоил 
Панев Мирчев;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.280: 
площ: 92 кв. м, ливада, собственост на Община 
Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.282: 
площ: 466 кв. м, ливада, собственост на Георги 
Христов Камджилов;

поземлен имот с идентификатор 53254.18.289: 
площ: 1211 кв. м, ливада, собственост на Сашка 
Борисова Ракова;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.45: 
площ: 656 кв. м, нива, собственост на Община 
Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 53254.20.47: 
площ: 283 кв. м, нива, собственост на Община 
Сапарева баня.

III. С. Ресилово, EKATTE 62520, община Са-
парева баня, одобрени със Заповед № РД-18-272 
от 7.10.2020 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 62520.26.303: 

площ: 53 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 62520.26.304: 
площ: 94 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 62520.9.59: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Сапарева баня, площ преди 
промяната: 17 589 кв. м, площ след промяната: 
17 586 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.9.60: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 10 266 кв. м, площ след 
промяната: 9225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.9.61: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 60 849 кв. м, 
площ след промяната: 60 841 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.65: 
ливада, собственост на Йордан Василев Годинов, 
площ преди промяната: 653 кв. м, площ след 
промяната: 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.66: 
ливада, собственост на Георги Костадинов Го-
динов, площ преди промяната: 4377 кв. м, площ 
след промяната: 4371 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.67: 
ливада, собственост на Васил Иванов Карачорски, 
площ преди промяната: 1837 кв. м, площ след 
промяната: 1823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.83: 
ливада, собственост на Георги Костадинов Го-
динов, площ преди промяната: 4115 кв. м, площ 
след промяната: 4103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.84: 
ливада, собственост на Георги Костадинов Попов, 
площ: 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.85: 
ливада, собственост на Гюна Петрова Попова, 
площ преди промяната: 478 кв. м, площ след 
промяната: 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.86: 
ливада, собственост на Любен Михайлов Попов, 
площ преди промяната: 480 кв. м, площ след 
промяната: 482 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.87: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 510 кв. м, площ след 
промяната: 513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.88: 
ливада, собственост на Малин Котев Бански, 
площ преди промяната: 823 кв. м, площ след 
промяната: 829 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.89: 
ливада, собственост на Лазар Тодоров Сусанин, 
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площ преди промяната: 524 кв. м, площ след 
промяната: 529 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.90: 
ливада, собственост на Георги Василев Пеянски, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 1009 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.91: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1950 кв. м, площ след 
промяната: 1943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.92: 
ливада, собственост на Васил Петков Сусанин, 
площ преди промяната: 586 кв. м, площ след 
промяната: 592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.93: 
ливада, собственост на Методи Цанев Сусанин, 
площ преди промяната: 350 кв. м, площ след 
промяната: 355 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.94: 
ливада, собственост на Георги Василев Пеянски, 
площ преди промяната: 609 кв. м, площ след 
промяната: 615 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.95: 
ливада, собственост на Радка Стаменкова Суса-
нина, площ преди промяната: 689 кв. м, площ 
след промяната: 697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.100: 
нива, собственост на Никола Зашов Годинов и 
Елена Василева Върголомова, площ преди промя-
ната: 1319 кв. м, площ след промяната: 1349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.103: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 331 кв. м, площ след промя-
ната: 333 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.114: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на Йордан 
Василев Годинов, Кирил Георгиев Трендафилов 
и Мария Валериева Върголомова, площ преди 
промяната: 5175 кв. м, площ след промяната: 
5155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.15.116: 
ливада, собственост на Петър Георгиев Дашев, 
Иглика Георгиева Георгиева, Вита Захариева 
Дашова, Цветанка Костова Дашева и Маргари-
та Маринова Транкова, площ преди промяната: 
2588 кв. м, площ след промяната: 2572 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.16.205: 
изоставена ливада, собственост на Община Сапа-
рева баня, площ преди промяната: 280 962 кв. м, 
площ след промяната: 281 015 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.17.5: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 32 509 кв. м, 
площ след промяната: 28 812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.19.31: 
нива, собственост на Иван Георгиев Колибарски, 
площ преди промяната: 3121 кв. м, площ след 
промяната: 3117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.19.173: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 20 412 кв. м, площ след 
промяната: 20 430 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.19.195: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 11 126 кв. м, площ след 
промяната: 10 995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.13: 
нива, собственост на Спасунка Лазарова Барова, 
Димитър Лазаров Мутавчийски и Стилиян Лаза-
ров Мутавчиев, площ преди промяната: 1884 кв. м, 
площ след промяната: 1862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.19: 
нива, собственост на Сотир Иванов Кюрчийски, 
площ преди промяната: 266 кв. м, площ след 
промяната: 255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.20: 
нива, собственост на Милан Иванов Гюрин, 
площ преди промяната: 1473 кв. м, площ след 
промяната: 1447 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.24: 
нива, собственост на Борис Лазаров Богданов, 
площ преди промяната: 5301 кв. м, площ след 
промяната: 5300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.26: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 998 кв. м, площ след промя-
ната: 996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.37: 
нива, собственост на Кирил Лазаров Богданов, 
площ преди промяната: 5306 кв. м, площ след 
промяната: 5296 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.38: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 755 кв. м, площ след промя-
ната: 760 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.62: 
нива, собственост на Райчо Георгиев Карачорски, 
площ преди промяната: 887 кв. м, площ след 
промяната: 886 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.64: 
нива, собственост на Йордан Стойков Дашов, 
площ преди промяната: 599 кв. м, площ след 
промяната: 567 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.65: 
нива, собственост на Иван Асенов Дашов, площ 
преди промяната: 1206 кв. м, площ след промя-
ната: 1154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.103: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 4510 кв. м, площ след 
промяната: 4230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.105: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 2187 кв. м, площ след промя-
ната: 2161 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.128: 
ливада, собственост на Стоил Иванов Дашов и 
Димка Боянова Китанска, площ преди промя-
ната: 900 кв. м, площ след промяната: 864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.129: 
ливада, собственост на Стоян Иванов Дашов, 
площ преди промяната: 900 кв. м, площ след 
промяната: 874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.130: 
ливада, собственост на Георги Иванов Дашов, 
площ преди промяната: 900 кв. м, площ след 
промяната: 879 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.131: 
нива, собственост на Стаменко Георгиев Щрапу-
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льов, площ преди промяната: 1987 кв. м, площ 
след промяната: 1944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.20.132: 
нива, собственост на Васил Стоичков Дашов, 
площ преди промяната: 115 кв. м, площ след 
промяната: 34 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.22.6: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
16 398 кв. м, площ след промяната: 16 365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.26.232: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 357 кв. м, площ след 
промяната: 390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.27.343: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
17 721 кв. м, площ след промяната: 17 745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.31.6: 
напоителен канал, собственост на Община Са-
парева баня, площ преди промяната: 734 кв. м, 
площ след промяната: 739 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.31.10: 
изоставена ливада, собственост на Община Са-
парева баня, площ преди промяната: 1620 кв. м, 
площ след промяната: 1648 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.25: 
ливада, собственост на Христо Тодоров Гиздов, 
площ преди промяната: 1314 кв. м, площ след 
промяната: 1310 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.30: 
нива, собственост на Христо Тодоров Гиздов, 
площ преди промяната: 569 кв. м, площ след 
промяната: 534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.31: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 134 кв. м, площ след промя-
ната: 79 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.32.32: 
напоителен канал, собственост на Община Са-
парева баня, площ преди промяната: 603 кв. м, 
площ след промяната: 620 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.1: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 763 кв. м, площ след 
промяната: 744 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.2: 
нива, собственост на Иван Минев Йовев, площ 
преди промяната: 901 кв. м, площ след промя-
ната: 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.3: 
ливада, собственост на Бойко Георгиев Кюнчар-
ски, площ преди промяната: 454 кв. м, площ след 
промяната: 450 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.4: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 93 кв. м, площ след 
промяната: 90 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.5: 
ливада, собственост на Снежана Стаменкова 
Виячева, площ преди промяната: 783 кв. м, площ 
след промяната: 774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.33.6: 
ливада, собственост на Сотир Иванов Кюрчийски, 
площ преди промяната: 1494 кв. м, площ след 
промяната: 1477 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.41.18: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 78 842 кв. м, площ след 
промяната: 70 034 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.41.42: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1449 кв. м, площ след промяната: 1409 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62520.41.43: 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
543 кв. м, площ след промяната: 525 кв. м.

IV. С. Сапарево, EKATTE 65379, община Са-
парева баня, одобрени със заповеди № РД-18-383 
от 5.06.2019 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и када-
стър и № 18-789 от 4.02.2014 г. на началника на 
СГКК – Кюстендил, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 65379.45.318: 

площ: 12 кв. м, ливада, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 65379.46.12: 

площ: 143 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.22: 
площ: 102 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.319: 
площ: 271 кв. м, пасище, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.320: 
площ: 215 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.321: 
площ: 249 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен имот с идентификатор 65379.50.554: 
площ: 1188 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Сапа-
рева баня;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.386: 
площ: 140 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Сапа-
рева баня;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.387: 
площ: 49 кв. м, нива, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 65379.60.558: 
площ: 284 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 65379.2.674: 
за местен път, собственост на Община Сапарева 
баня, площ преди промяната: 814 кв. м, площ 
след промяната: 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.21.236: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
15 507 кв. м, площ след промяната: 15 099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.25.155: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
16 673 кв. м, площ след промяната: 16 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.25.313: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 60 792 кв. м, площ след 
промяната: 60 630 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65379.25.437: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната: 582 кв. м, площ след промяната: 649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.179: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 4590 кв. м, площ след промя-
ната: 4625 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.553: 
овощна градина, собственост на Бисер Иванов 
Шукадаров, площ преди промяната: 998 кв. м, 
площ след промяната: 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.556: 
овощна градина, собственост на Радка Стоилова 
Кьосева, площ преди промяната: 705 кв. м, площ 
след промяната: 692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.558: 
нива, собственост на Христо Колев Сираков, 
площ преди промяната: 771 кв. м, площ след 
промяната: 707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.559: 
пасище, собственост на Илия Николов Кьосев, 
площ преди промяната: 569 кв. м, площ след 
промяната: 562 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.560: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 7539 кв. м, площ след 
промяната: 7344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.562: 
овощна градина, собственост на Владимир Ива-
нов Цветанов, площ преди промяната: 685 кв. м, 
площ след промяната: 631 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.563: 
комплексно застрояване, собственост на Славди-
мир Стоянов Тодоров, площ преди промяната: 
3000 кв. м, площ след промяната: 2922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.565: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 470 кв. м, площ след 
промяната: 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.566: 
нива, собственост на Васил Христов Ковачев, 
площ преди промяната: 264 кв. м, площ след 
промяната: 167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.570: 
нива, собственост на Ненко Котев Сираков, площ 
преди промяната: 673 кв. м, площ след промя-
ната: 588 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.571: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 809 кв. м, площ след 
промяната: 800 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.31.573: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 42 кв. м, площ след 
промяната: 12 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.2: 
ливада, собственост на Начо Петров Попов, 
площ преди промяната: 620 кв. м, площ след 
промяната: 543 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.3: 
ливада, собственост на Никола Георгиев Попов и 
Георги Костадинов Попов, площ преди промяна-
та: 2094 кв. м, площ след промяната: 2052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.10: 
нива, собственост на Темелаки Михайлов Базир-

гянов, площ преди промяната: 393 кв. м, площ 
след промяната: 363 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.13: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 22 414 кв. м, площ след 
промяната: 21 823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.40.239: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 301 кв. м, площ след промя-
ната: 274 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.6: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 59 253 кв. м, площ след 
промяната: 59 031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.7: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 5261 кв. м, площ след промяната: 
1266 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.8: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
4632 кв. м, площ след промяната: 41 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.11: 
овощна градина, собственост на Спас Георгиев 
Добрев, площ преди промяната: 622 кв. м, площ 
след промяната: 499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.13: 
друг вид земеделска земя, собственост на Тиме 
Иванов Кончов, площ преди промяната: 3297 кв. м, 
площ след промяната: 3238 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.25: 
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 141 кв. м, площ след 
промяната: 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.26: 
друг вид земеделска земя, собственост на Стан-
ке Георгиев Грахльов, площ преди промяната: 
1499 кв. м, площ след промяната: 1494 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.28: 
за друг вид застрояване, собственост на Надеж-
да Йорданова Йолова, площ преди промяната: 
2076 кв. м, площ след промяната: 1991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.114: 
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 3440 кв. м, площ след 
промяната: 3316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.227: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 943 кв. м, площ след промя-
ната: 878 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.229: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 415 кв. м, площ след промя-
ната: 216 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.43.266: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 7641 кв. м, площ след промя-
ната: 7339 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.45.317: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 15 298 кв. м, площ след 
промяната: 14 301 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65379.46.1: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
2240 кв. м, площ след промяната: 14 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.3: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2392 кв. м, площ след промяната: 896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.4: 
ливада, собственост на Темелаки Иванов Палев, 
площ преди промяната: 399 кв. м, площ след 
промяната: 358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.5: 
овощна градина, собственост на Петър Христов 
Никлин, площ преди промяната: 625 кв. м, площ 
след промяната: 71 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.6: 
ливада, собственост на Лазар Костадинов Никлин, 
площ преди промяната: 667 кв. м, площ след 
промяната: 51 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.8: 
овощна градина, собственост на Атанас Христов 
Никлин, площ преди промяната: 681 кв. м, площ 
след промяната: 16 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.9: 
нива, собственост на Петър Начов Жишкин, 
площ преди промяната: 431 кв. м, площ след 
промяната: 384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.1: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 18 002 кв. м, площ след 
промяната: 17 292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.4: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
2879 кв. м, площ след промяната: 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.5: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
1380 кв. м, площ след промяната: 259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.6: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
10 262 кв. м, площ след промяната: 1354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.8: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1934 кв. м, площ след 
промяната: 1115 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.9: 
ливада, собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
площ преди промяната: 1123 кв. м, площ след 
промяната: 223 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.11: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 672 кв. м, площ след 
промяната: 921 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.14: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 2570 кв. м, площ след 
промяната: 2462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.15: 
овощна градина, собственост на Христо и Коста-
дин Атан. Базиргянови, площ преди промяната: 
167 кв. м, площ след промяната: 141 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.16: 
ливада, собственост на Христо Занев Базиргянов, 
площ преди промяната: 1123 кв. м, площ след 
промяната: 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.17: 
ливада, собственост на Йордана Начова Базир-

гянска, площ преди промяната: 184 кв. м, площ 
след промяната: 32 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.19: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 12 339 кв. м, площ след 
промяната: 12 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.20: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1087 кв. м, площ след 
промяната: 1081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.47.21: 
ливада, собственост на Георги Михайлов Базир-
гянов, площ преди промяната: 390 кв. м, площ 
след промяната: 386 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.1: 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2307 кв. м, площ след промяната: 422 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.2: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 2641 кв. м, площ след 
промяната: 2515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.3: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 2993 кв. м, площ след промяната: 
2515 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.5: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 456 кв. м, площ след 
промяната: 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.48.6: 
овощна градина, собственост на Костадин Илиев 
Шукадаров, площ преди промяната: 385 кв. м, 
площ след промяната: 374 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.1: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
9611 кв. м, площ след промяната: 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.7: 
нива, собственост на Стоил Андонов Величков, 
площ преди промяната: 693 кв. м, площ след 
промяната: 684 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.8: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 482 кв. м, площ след 
промяната: 42 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.12: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 6110 кв. м, площ след 
промяната: 6124 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.13: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 719 кв. м, площ след 
промяната: 979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.14: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 4166 кв. м, площ след 
промяната: 3767 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.15: 
ливада, собственост на Веска Евтимова Митина, 
площ преди промяната: 2206 кв. м, площ след 
промяната: 2205 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.25: 
ливада, собственост на Васил Христов Ковачев, 
площ преди промяната: 287 кв. м, площ след 
промяната: 140 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.29: 
ливада, собственост на Стамен Иванов Деянчев, 
площ преди промяната: 1514 кв. м, площ след 
промяната: 1509 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65379.49.39: 
овощна градина, собственост на Иван Тошев Ан-
дрейн, площ преди промяната: 1111 кв. м, площ 
след промяната: 1109 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.44: 
ливада, собственост на Никола Димитров Ковач-
ки, площ преди промяната: 879 кв. м, площ след 
промяната: 840 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.45: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 976 кв. м, площ след 
промяната: 1158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.46: 
ливада, собственост на Темелаки Митев Паунов, 
площ преди промяната: 2656 кв. м, площ след 
промяната: 2644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.48: 
пасище, собственост на Георги Спасов Грахльов, 
площ преди промяната: 1197 кв. м, площ след 
промяната: 1067 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.49: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 90 кв. м, площ след 
промяната: 10 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.53: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 6159 кв. м, площ след 
промяната: 6160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.55: 
пасище, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 81 447 кв. м, площ след 
промяната: 77 790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.105: 
ниско застрояване (до 10 m), собственост на 
Община Сапарева баня, площ преди промяната: 
3976 кв. м, площ след промяната: 1589 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.143: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 5044 кв. м, площ след 
промяната: 3398 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.316: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 7528 кв. м, площ след 
промяната: 7218 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.185: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1486 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.245: 
нива, собственост на Костадин Начов Добрев, 
площ преди промяната: 250 кв. м, площ след 
промяната: 248 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.51.246: 
нива, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 1292 кв. м, площ след 
промяната: 1213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.52.550: 
изоставена орна земя, собственост на Община 
Сапарева баня, площ преди промяната: 243 кв. м, 
площ след промяната: 242 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.60.534: 
ливада, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 17 388 кв. м, площ след 
промяната: 14 640 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.138: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Община Сапарева баня, площ преди про-
мяната: 4 822 606 кв. м, площ след промяната: 
4 819 390 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.618.320: 
дере, собственост на Община Сапарева баня, 
площ преди промяната: 31 158 кв. м, площ след 
промяната: 30 419 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 65379.618.549: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Сапарева баня, площ 
преди промяната: 200 кв. м, площ след промя-
ната: 81 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 65379.43.24: 

площ: 197 кв. м, нива, собственост на Васил 
Николов Станоев;

поземлен имот с идентификатор 65379.46.2: 
площ: 2847 кв. м, ниско застрояване (до 10 m), 
собственост на Община Сапарева баня;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.9: 
площ: 712 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 65379.49.37: 
площ: 369 кв. м, нива, собственост на Станке 
Петров Булев;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.49: 
площ: 108 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на Стоил Атанасов Жижкин;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.61: 
площ: 168 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на Георги Николов Хаджийски;

поземлен имот с идентификатор 65379.614.413: 
площ: 2015 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

5743

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 218 
от 21 юни 2022 г.

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската 
народна банка пуска в обращение, считано от 
19.09.2022 г., сребърна възпоменателна монета 
„Голям гмурец“ със следното описание:

Технически параметри:
емисия – 2022 г.;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 5000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобра-

зени следните елементи: емблемата на БНБ с 
годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе 
надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а 
долу годината на емисията „2022“ и номиналната 
стойност „10 ЛЕВА“.

На обратната страна на монетата е изобразен 
плуващ голям гмурец сред водна растителност, 
както и отражението им във водата, а отдолу в 
полукръг надпис „ГОЛЯМ ГМУРЕЦ“.

Автори на художествения проект са Иван 
Тодоров и Тодор Тодоров.

Управител: 
Д. Радев

5813
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 891 
от 2 август 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 4 от ЗАТУРБ и чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общинският съвет – По-
морие, реши:

1. Закрива кметство с. Каменар (ЕКАТТЕ – код 
35691), община Поморие, и го обособява като 
квартал на гр. Поморие, община Поморие.

2. Заварените трудови правоотношения със 
служителите от закритото кметство да се про-
дължат от кмета на община Поморие, като при 
необходимост се изменят.

3. Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“ чрез областния управител на област 
Бургас.

Председател: 
А. Адамов

5817

82. – Българската народна банка на основа-
ние чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“ 
към 31.08.2022 г.

Активи Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута 46 765 721
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато 4 404 627
Инвестиции в ценни книжа 15 425 624
Всичко активи: 66 595 972
Пасиви
Банкноти и монети в обращение 26 403 265
Задължения към банки 21 534 280
Задължения към правителството
и бюджетни организации 7 967 675
Задължения към други депозанти 1 509 920
Депозит на управление „Банково“ 9 180 832
Всичко пасиви: 66 595 972
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов Т. Цветкова

Месечен баланс на управление „Банково“ 
към 31.08.2022 г.

Активи Хил. лв.
Злато и други благородни метали 51 137
Вземания от правителството 
на Република България 0
Капиталови инвестиции и квота 
в МВФ 2 140 530
Дълготрайни материални и
нематериални активи 133 206
Други активи 15 275
Депозит в управление „Емисионно“ 9 180 832
Всичко активи: 11 520 980
Пасиви
Кредити от МВФ 0
Задължения към международни 
финансови институции 5 777 444
Други пасиви 740 905
Всичко задължения: 6 518 349
Основен капитал 20 000
Резерви 5 145 093
Неразпределена печалба -162 462
Всичко собствен капитал: 5 002 631
Всичко пасиви: 11 520 980
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова Т. Цветкова
5814

91. –  Българската народна банка на основа-
ние чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета 
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния съвет на БНБ, обявява основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,00 на сто, считано от 1 септември 2022 г.
5812

8. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, офис 
Враца, на основание чл. 253 от Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс с постановление за 
възлагане на недвижим имот с изх. № С220006-
026-0038442/8.08.2022 г. възлага на „Тандем 
1“ – ЕООД, ЕИК 175015871, с адрес по чл. 8 от 
ДОПК: 1000 София, ж.к. Сухата река, ул. Витиня 
№ 2, Столична община, представлявано и упра-
влявано от Валери Иванов, следния недвижим 
имот: поземлен имот с идентификатор 10971.510.42, 
намиращ се в гр. Видин, община Видин, област 
Видин, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Видин, одобрени със Заповед 
№ РД-18-5 от 28.01.2008 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК, последно изменение със заповед: 
няма издадена заповед за изменение, с адрес на 
поземления имот: Видин, п.к. 3700, кв. Промиш-
лена зона, с площ по скица 62 636 кв. м, с трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, 
начин на трайно ползване – „за друг вид озелене-
ни площи“, стар идентификатор: няма, номер по 
предходен план: 5966, при съседи на поземления 
имот: 10971.510.327, 10971.510.242, 10971.510.352, 
10971.510.724, а по документ за собственост (нота-
риален акт, вписан с вх. рег. № 2715 от 31.05.2011 г., 
№ 130, том 7 по описа за 2011 г. на СВп – Видин) 
същият имот е описан и като поземлен имот с 
пл. № 5966 с площ 62 516 кв. м, намиращ се във 
Видин, Южна промишлена зона, при граници по 
доказателствен акт: изток – р. Дунав, запад – дига 
на р. Дунав, север – държавен имот, юг – „Еко 
Петролиум“ – ООД, за сумата 213 005 лв. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождение на имота.
5762

20. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, офис 
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот с 
изх. № С220015-091-0000857/28.07.2022 г. възлага 
на Васил Маринов, адрес: гр. Търговище, бул. Цар 
Освободител № 34, вх. А, ап. 008, следния недви-
жим имот: незастроен неурегулиран поземлен 
имот, намиращ се в ж.к. Дружба, с планоснимачен 
номер 10428, в кв. 37 по плана на града, площ 
1225 кв. м, намиращ се в гр. Плевен, община 
Плевен, област Плевен, ж.к. Дружба, с граници: 
улица, имот № 10106 на н-ци на Роза Попова, 
имот № 10107 – радиозаглушителна станция и 
жилищен блок № 314, придобит с нотариален 
акт за продажба на недвижим имот № 97, том 
IV, рег. № 3454, дело № 336 от 2001 г., вписан с 
вх. рег. № 6271, акт № 105, том ХII, дело № 2305 
от 17.07.2001 г. в Агенцията по вписванията, за 
сумата 26 052,53 лв. Собствеността преминава у 
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купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при районния съд по местонахождението на имота.
5795

73. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара 
Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с поста-
новление № С220024-091-0000887/8.08.2022 г. въз-
лага на Делян Димитров Ботев, ЕГН 9007147601, 
адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, 
ул. Българско опълчение № 50, ет. 3, ап. 12, 
следния недвижим имот: празно дворно място, 
съставляващо урегулиран поземлен имот – пар-
цел VІI-88, в кв. 26 по плана на с. Християново, 
община Стара Загора, утвърден със Заповед № 349 
от 17.02.1989 г., площ 1095 кв. м, намиращ се в 
с. Християново, община Стара Загора, област 
Стара Загора, с граници: от север – УПИ V-87 
и УПИ VI-87; от изток – улица; от юг – УПИ 
VIII-88, и от запад – УПИ XII-84 и УПИ IV-86, 
за сумата 7560 лв.
5776

1. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за 
изграждане на пътен надлез на км 240+785 от 
Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграж-
дане на надлези/подлези за железопътен участък 
Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 
2“, в землището и урбанизираната територия на 
с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав ната 
собственост съобщава на Марийка Георгиева 
Сивенова, собственица на имот с идентификатор 
37201.4.221 по КККР, образуван от имот с иден-
тификатор 37201.4.53 по регистър към одобрения 
ПУП – ПП, намиращ се в землището на с. Кликач, 
община Карнобат, област Бургас, за постановява-
нето на Решение № 565 на Министерския съвет 
от 29.07.2022 г., с което се отчуждават имоти и 
части от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
5774

2. – ДП „Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор 
на Подобект 28 „Пътен прелез на км 241+285“ за 
изграждане на пътен надлез на км 240+785 от 
Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграж-
дане на надлези/подлези за железопътен участък 
Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на 
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 
2“, в землището и урбанизираната територия на 
с. Кликач, община Карнобат, област Бургас, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав ната 
собственост съобщава на неустановен собстве-
ник, съсобственик на урегулиран поземлен имот 
(УПИ) ХIV – за техническа инфраструктура, 
кв. 3, образуван от УПИ IХ-41, кв. 3, намиращ 
се в урбанизираната територия на с. Кликач, 
община Карнобат, област Бургас, за постановя-
ването на Решение № 565 на Министерския съвет 
от 29.07.2022 г., с което се отчуждават имоти и 

части от имоти – частна собственост, за държавна 
нужда. Решението на Министерския съвет може 
да бъде обжалвано пред административния съд 
по местонахождението на имота в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
5775

16. – Медицинският университет – Пловдив, 
обявява конкурси за академична длъжност гла-
вен асистент в област на висше образование: 
7. Здравеопазване и спорт, професионално на-
правление 7.1. Медицина, научна специалност 
„Ревматология“ – един към Катедра пропедевтика 
на вътрешните болести; научна специалност 
„Кардиология“ – един към Секция кардиология 
на Първа катедра по вътрешни болести, всички 
към Медицинския факултет; научна специалност 
„Социална медицина и организация на здраве-
опазването и фармацията“ – един към Катедра 
по социална медицина и обществено здраве на 
Факултета по обществено здраве, всички за 
нуждите на преподаването на английски език, 
със срок 2 месеца от обнародването на обявата 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил 
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 200-521.
5772

37. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за отстраняване на явна фактическа грешка 
въз основа на проекти, изработени от право-
способно лице по ЗКИР. Изменението засяга 
поземлени имоти с идентификатори: за с. Костел, 
община Елена – 38861.10.2, 38861.93.55, 38861.94.7, 
38861.94.17, 38861.94.51, 38861.94.98, 38861.94.168, 
38861.94.276, 38861.94.711, 38861.94.998, 38861.96.4, 
38861.96.5, 38861.96.9, 38861.96.10, 38861.96.11, 
38861.96.15, 38861.96.17, 38861.96.19, 38861.96.20, 
38861.96.23, 38861.96.24, 38861.96.25, 38861.96.26, 
38861.96.27, 38861.96.28, 38861.96.30, 38861.96.31, 
38861.96.32, 38861.96.34, 38861.96.38, 38861.96.698, 
38861.96.981, 38861.96.1016, 38861.98.2, 38861.98.3, 
38861.98.4, 38861.98.5, 38861.98.6, 38861.98.7, 
38861.98.12, 38861.98.13, 38861.98.16, 38861.98.18, 
38861.98.19, 38861.98.21, 38861.98.22, 38861.98.24, 
38861.98.25, 38861.98.27, 38861.98.28, 38861.98.29, 
38861.98.30, 38861.101.1, 38861.101.2, 38861.101.3, 
38861.101.4, 38861.101.5, 38861.101.6, 38861.101.8, 
38861.101.9, 38861.101.10, 38861.101.11, 38861.101.12, 
38861.101.24, 38861.101.1023, 38861.101.1024, 
38861.101.1025, 38861.102.1, 38861.102.2, 38861.102.3, 
38861.102.5, 38861.102.6, 38861.102.1017, 38861.207.72, 
38861.207.217, 38861.208.15, 38861.208.23, 38861.209.28, 
38861.209.31, 38861.209.42, 38861.209.43, 38861.209.710. 
Проектите за изменение се намират в Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Велико 
Търново. В 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да се запознаят с проектите и да изразят писмено 
становище с представяне на доказателства.
5752

37а. – Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб-
щава, че започва производство по изменение на 
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кадастралната карта и кадастралните регистри 
за отстраняване на явна фактическа грешка въз 
основа на проекти, изработени от правоспособно 
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени 
имоти с идентификатори: за с. Ореш, община Сви-
щов – 53672.18.6, 53672.18.435, 53672.56.3, 53672.56.4, 
53672.56.6, 53672.56.7, 53672.56.601, 53672.57.5, 
53672.57.13, 53672.58.4, 53672.58.5, 53672.59.25, 
53672.59.27, 53672.61.10, 53672.61.14, 53672.65.17, 
53672.69.13, 53672.69.14, 53672.73.2, 53672.73.3, 
53672.73.35, 53672.73.37, 53672.73.66, 53672.73.101, 
53672.73.107, 53672.73.112, 53672.73.115, 53672.73.417, 
53672.73.438, 53672.73.447, 53672.73.491, 53672.73.579, 
53672.217.2, 53672.217.3, 53672.217.4, 53672.217.5, 
53672.217.406, 53672.220.1, 53672.220.2, 53672.220.3, 
53672.220.9, 53672.220.10, 53672.220.21, 53672.243.3, 
53672.249.5, 53672.249.6, 53672.249.9, 53672.249.28, 
53672.249.527, 53672.262.2, 53672.262.55, 53672.300.50, 
53672.302.17, 53672.400.562, 53672.401.4, 53672.401.15, 
53672.401.16, 53672.401.16.1, 53672.401.20; за гр. Сви-
щов, община Свищов – 65766.86.68, 65766.86.71, 
65766.86.72, 65766.87.24, 65766.87.27, 65766.87.28, 
65766.96.31, 65766.96.35, 65766.96.36, 65766.301.1, 
65766.301.5, 65766.303.55, 65766.303.59, 65766.610.10, 
65766.610.16, 65766.610.30. Проектите за изменение 
се намират в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите лица могат да се запознаят с проектите 
и да изразят писмено становище с представяне 
на доказателства.
5753

5. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 571 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС са одобрени: 
1. план за регулация на УПИ XX-7 – „за ЖС“, 
УПИ XIX-8 – „за ЖС“ и УПИ XVIII-9 – „за ЖС“, 
кв. 13, м. Долни Богров – север, ПИ с иденти-
фикатори 22304.7891.7, 22304.7891.8 и 22304.7891.9 
по КККР на район „Кремиковци“, по сините и 
червените линии, цифри и текст съгласно прило-
жения проект, представляващ неразделна част от 
подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване на м. Долни Богров – север, ра-
йон „Кремиковци“, одобрен с Решение № 537 по 
протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС; 2. план за 
застрояване на УПИ XX-7 – „за ЖС“, УПИ XIX-
8 – „за ЖС“, и УПИ XVIII-9 – „за ЖС“, кв. 13, 
м. Долни Богров – север, ПИ с идентификатори 
22304.7891.7, 22304.7891.8 и 22304.7891.9 по КККР на 
район „Кремиковци“ съгласно приложения проект, 
представляващ неразделна част от подробен ус-
тройствен план – план за регулация и застрояване 
на м. Долни Богров – север, район „Кремиковци“, 
одобрен с Решение № 537 по протокол № 86 от 
23.07.2015 г. на СОС. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Кремиковци“ и се 
изпращат в Административният съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5760

5. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за новосъздаде-
ни УПИ ІІ-2836 – „за жс“ (ПИ с идентификатор 
68134.1007.2836), кв. 86, и УПИ ІІ-2834 – „за жс“ 
(ПИ с идентификатор 68134.1007.2834), кв. 87, 
м. Кръстова вада и м. Южен парк – 4 част, 
район „Триадица“. Проектът е изложен в район 
„Триадица“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до главния архитект на Столичната 
община чрез Район „Триадица“.
5769

15. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – изменение на 
план за улична регулация (ИПУР) на м. Ореш-
ковица – с. Бистрица при о.т. 833; план за улична 
регулация (ПУР) на нова улица от о.т. 833 през 
о.т. 710 – 709 – 708 – 707а – 707 – 706 до о.т. 705 и 
нова задънена улица от о.т. 707а до о.т. 707б; план 
за регулация и застрояване за урегулиране на 
поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.18, 
04234.6958.38, 04234.6958.55, 04234.6942.3626 и 
04234.6942.3653 за създаване на нови УПИ III-
6942.3653 – „за ЖС“, и УПИ IV-6942.3626 – „за 
ЖС“, в кв. 8г, и нови УПИ II-6958.55, 6958.18 – „за 
ЖС“, УПИ III-6958.55, 6958.18 – „за ЖС“, УПИ 
IV-6958.55, 6958.38, 6958.18 – „за ЖС“, и УПИ 
V-6958.55, 6958.38 – „за ЖС“, в кв. 8б, м. В.з. 
Панчарево – Беликата; заличаване на сервитут 
на водопровод и план-схеми по чл. 108 от ЗУТ. 
Проектът е изложен в Район „Панчарево“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общината чрез Район „Панчарево“.
5770

2. – Община Благоевград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 272 по 
протокол № 12 от 29.07.2022 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за 
трасе на нов водопровод PE DN 90 от съществуващ 
водопровод РЕ DN 90 до имот с идентификатор 
04279.108.33 в местността Реката по кадастрал-
ната карта на землище Благоевград, с трасе и 
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването 
на имоти с идентификатори 04279.109.30 (полски 
път – общинска собственост), 04279.109.36 (мес-
тен път – общинска собственост) и 04279.108.34 
(местен път – общинска собственост). Решени-
ето подлежи на обжалване по реда на чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ чрез Общинския 
съвет – Благоевград, пред Административния 
съд – Благоевград.
5757

5. – Община Благоевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за трасе на техническата инфраструк-
тура за промяна предназначението на имот с про-
ектен идентификатор 00134.30.218, представляващ 
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част от имот с идентификатор 00134.30.211 (друг 
вид дървопроизводителна гора – държавна частна 
собственост) от „друг вид дървопроизводителна 
гора“ в „селскостопански, горски, ведомствен 
път“ за осигуряване на достъп до имот с иденти-
фикатор 00134.30.2 в местността Близникуловец, 
землище с. Изгрев, община Благоевград. Проектът 
се намира в стая № 219 в сградата на Община 
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Благоевград.
5754

6. – Община Благоевград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 270 по 
протокол № 12 от 29.07.2022 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, е одобрен подробен ус-
тройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
за трасе на оптичен кабел от съществуваща ка-
белна шахта на „БТК“ – ЕАД, до бл. 129 в ж.к. 
Еленово, Благоевград, до базова станция SO 
1593 на „БТК“ – ЕАД, в имот с идентификатор 
27231.20.7 в землището на с. Еленово, община 
Благоевград, засягащо и ограничаващо ползването 
на имоти с идентификатори 27231.21.60 (полски 
път – общинска собственост), 27231.20.76 (местен 
път – общинска собственост), 27231.20.68 (местен 
път – общинска собственост), 27231.20.71 (полски 
път – общинска собственост) и 27231.20.7 (за друг 
вид застрояване – частна собственост) по кадас-
тралната карта на землище с. Еленово, община 
Благоевград, като съставна част от комплексен 
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по 
чл. 150 от ЗУТ. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Ад-
министративния съд – Благоевград.
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71. – Община Благоевград на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 271 
по протокол № 12 от 29.07.2022 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за тра-
се на нов водопровод от съществуващ водопровод 
РЕ DN 75 до имот с идентификатор 62699.14.7 в 
местността Диновица по кадастралната карта на 
землище с. Рилци, община Благоевград, с трасе 
и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването 
на имоти с идентификатори 62699.14.234 (полски 
път – общинска собственост), 62699.14.2 (полски 
път – общинска собственост), 62699.9.225 (полски 
път – общинска собственост) и 62699.9.176 (полски 
път – общинска собственост). Решението подлежи 
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 

вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, 
пред Административния съд – Благоевград.
5756

58. – Община Гурково на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с Решение № 421 от 29.07.2022 г. на Об-
щинския съвет – Гурково, e одобрен ПУП – ПП 
(парцеларен план за елементите на техничес-
ката инфраструктура) за изграждане на обект 
„Доизграждане на канализационната мрежа на 
гр. Гурково, община Гурково“ с трасе, премина-
ващо през ПИ с идентификатори 18157.98.297 и 
18157.270.17 по КККР на гр. Гурково. На основа-
ние чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване чрез Община Гурково до 
Административния съд – Стара Загора.
5785

35. – Община Никопол, област Плевен, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с 
Решение № 429 от 24.08.2022 г. на Общинския 
съвет – Никопол, е одобрен проект за частично 
изменение на ПУП на обект: „Кариера за добив 
и първична преработка на варовици“, находище 
„Кубрат“, местности Точищата и Над тръбата, 
землище с. Муселиево, община Никопол. Съгласно 
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ решенето 
подлежи на обжалване пред Административния 
съд – Плевен. Съгласно разпоредбите на чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ жалбите се подават чрез Общинския 
съвет – Никопол, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
5773

58. – Община с. Борино, област Смолян, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заин-
тересованите страни, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
елементите на инженерна инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за трасе 
и специализирана план-схема за обект: „Кабелно 
ел. захранване на дърводелска работилница в ПИ 
с идентификатор 05462.9.28, м. Долна саборча, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 
15.06.2010 г. на и.д. на АГКК“. Възложител: „Бо-
риком АМТ“ – ООД, ЕИК 120023041. Подробният 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
за техническата инфраструктура извън урбани-
зираната територия е разрешен за изработване 
с Решение № 277 от 18.05.2022 г. на общинския 
съвет по протокол № 37 от 18.05.2022 г. Проектът 
за ПУП се намира в сградата на Община Борино, 
ул. Христо Ботев № 1, и може да се разгледа от 
заинтересованите. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до Община 
Борино, област Смолян, в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
5796
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