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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 6
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за ратифициране на Споразумение-
то за изменение и допълнение на Рамковото 
споразумение между правителството на Репу-
блика България и Европейския инвестиционен 
фонд относно изпълнението на Инициативата 

JEREMIE в Република България и на Спо-
разумението за изменение и допълнение на 
Финансовото споразумение между правител-
ството на Република България и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението 
на Инициативата JEREMIE в Република 
България, приет от ХLIIІ Народно събрание 
на 15 януари 2015 г.

Издаден в София на 20 януари 2015 г. 

Президент на републиката:  
Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Христо Иванов
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ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за измене-
ние и допълнение на Рамковото споразумение 
между правителството на Република България 
и Европейския инвестиционен фонд относно 
изпълнението на Инициативата JEREMIE в 
Република България и на Споразумението 
за изменение и допълнение на Финансовото 
споразумение между правителството на Репуб- 
лика България и Европейския инвестиционен 
фонд относно изпълнението на Инициативата 

JEREMIE в Република България

Член единствен. Ратифицира Споразумени-
ето за изменение и допълнение на Рамковото 
споразумение между правителството на Репу-
блика България и Европейския инвестиционен 
фонд относно изпълнението на Инициативата 
JEREMIE в Република България и Спора-
зумението за изменение и допълнение на 
Финансовото споразумение между правител-
ството на Република България и Европейския 
инвестиционен фонд относно изпълнението 
на Инициативата JEREMIE в Република 
България, подписани на 24 октомври 2014 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Законът влиза в сила 
от деня на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание 
на 15 януари 2015 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева
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РЕШЕНИЕ
за освобождаване на подуправител на 

Българската народна банка

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре-
публика България, чл. 14, ал. 1 във връзка 
с чл. 12, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за 
Българската народна банка 

Р Е Ш И :
Освобождава Цветан Любомиров Гунев 

от длъжността подуправител на Българската 
народна банка, ръководител на управление 
„Банков надзор“.

Решението е прието от 43-то Народно съб- 
рание на 21 януари 2015 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
 Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Христо Иванов
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РЕШЕНИЕ
за одобряване на Актуализирана стратегия 
за продължаване на реформата в съдебната 

система 

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 

Р Е Ш И :

Одобрява Актуализираната стратегия за 
продължаване на реформата в съдебната систе-
ма, приета с Решение № 825 на Министерския 
съвет от 2014 г., като основа за законодателни 
промени, управленски действия и анализ на 
конституционната рамка за съдебната власт 
и смята:

 – да продължи повишаването качеството и 
ефективността на модела на Висшия съдебен 
съвет като постоянно действащ орган;

 – да се засили ролята на Инспектората 
към Висшия съдебен съвет за гарантиране 
на независимостта и отговорността на съ-
дебната власт;

 – да се завишат изискванията към магист-
ратите, които кандидатстват за администра-
тивни ръководители;

 – да не се допуска членство на магистрати 
в организации с непубличен характер.

Решението е прието от 43-то Народно съб- 
рание на 21 януари 2015 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
 Цецка Цачева

467

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 4
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Назначавам Васил Павлов Петков за извън-
реден и пълномощен посланик на Република 
България в Република Казахстан.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 14 януари 2015 г.

Президент на републиката:  
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
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Постановление № 67 на Министерския съвет 
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2009 г.; изм., 
бр. 26 от 2010 г.).

§ 3. Методиките по чл. 1 и 2 се приемат 
на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за устрой-
ството на Черноморското крайбрежие и § 23, 
ал. 1 от Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (ДВ, бр. 40 от 2014 г.).

§ 4. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

МЕТОДИКА 
за определяне на минималния размер на 
концесионното плащане за морските плажо-
ве – обекти на концесия, по реда на чл. 8, 
ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Чер-

номорското крайбрежие

Чл. 1. С методиката се урежда начинът за 
определяне на минималния размер на кон-
цесионното плащане за морските плажове.

Чл. 2. С методиката се цели справедливото 
разпределение на икономическата изгода от 
концесията за морски плаж между концедента 
и концесионера, като се отчита основното 
задължение на концесионера да осигурява и 
извършва задължителните дейности на мор-
ския плаж съгласно § 1, т. 1 от допълнител-
ните разпоредби на Закона за устройството 
на Черноморското крайбрежие.

Чл. 3. (1) Концесионното плащане е па-
ричният еквивалент, който концесионерът 
дължи на концедента за предоставеното му 
право на експлоатация на морския плаж за 
срока на концесията.

(2) За всяка година от срока на концесията 
концесионерът дължи годишни концесионни 
плащания.

Чл. 4. Размерът на годишното концесионно 
плащане се определя по формулата
 ГКП = БИКП х Р, (1)

където:
ГКП е размерът на концесионното плащане 

за съответната година в левове;
БИКП – базата за изчисляване размера на 

концесионното плащане в левове;
Р – размерът на отчисленията от базата за 

изчисляване размера на концесионното плаща-
не, наричан по-нататък „роялти“, в проценти.

Чл. 5. Базата за изчисляване размера на 
концесионното плащане (БИКП) се определя 
по формулата:
 БИКП = ПППМ х БПМ х Клб, (2)

където:
ПППМ е прогнозираният приход от едно 

плажно място в левове;

УКАЗ № 5
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам доц. д-р Атанас Димитров 

Щерев с орден „Стара планина“ първа степен 
за големите му заслуги към Република Бъл-
гария в областта на репродуктивната меди-
цина и развитието на модерното акушерство 
и гинекология.

Издаден в София на 14 януари 2015 г.
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Христо Иванов
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9  
ОТ 19 ЯНУАРИ 2015 Г.

за приемане на Методика за определяне на 
минималния размер на концесионното пла-
щане за морските плажове – обекти на кон-
цесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие 
и на Методика за определяне на минималния 
размер на наемната цена за морските пла-
жове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие

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

Чл. 1. Приема Методика за определяне на 
минималния размер на концесионното пла-
щане за морските плажове – обекти на кон-
цесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие.

Чл. 2. Приема Методика за определяне 
на минималния размер на наемната цена за 
морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 
от Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Методиката за определяне 

размера на концесионното плащане при пре-
доставяне на концесия за услуга за морските 
плажове – обекти на концесия, приета с По-
становление № 39 на Министерския съвет от 
2008 г. (ДВ, бр. 26 от 2008 г.).

§ 2. Отменя се Методиката за определяне 
размера на минималната наемна цена при 
отдаване под наем на морските плажове по 
реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройство-
то на Черноморското крайбрежие, приета с 
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БПМ – броят плажни места;
Клб – коефициент, отчитащ съответствието 

на изградената леглова база в зоната до 1 км 
от морския плаж, включително местата за 
къмпингиране, спрямо нормативно опреде-
ления брой плажни места.

Чл. 6. (1) Минималният размер на роялти 
за концесия на морски плаж не може да бъде 
по-малък от 0,1 %.

(2) Минималният размер на роялти за 
всяка концесия се определя с решението на 
Министерския съвет по чл. 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие 
на базата на обосновката на концесията.

(3) Конкретният размер на роялти се опре-
деля с решението на Министерския съвет за 
определяне на спечелилия конкурса участник 
така, както е предложен от класирания на 
първо място участник в процедурата за пре-
доставяне на концесията, и не се променя за 
целия срок на концесията.

Чл. 7. (1) При определяне на минималния 
размер на роялти се отчитат прогнозираните 
разходи за управление и поддържане на обекта 
на концесията и приходи от експлоатацията.

(2) Прогнозираните разходи за управление и 
поддържане на обекта на концесията включват 
разходите за осъществяване на задължител-
ните дейности по § 1, т. 1 от допълнителните 
разпоредби на Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие: 

а) осигуряване на водното спасяване;
б) обезопасяване на прилежащата аква-

тория;
в) здравното и медицинското обслужване;
г) санитарно-хигиенното поддържане на 

морския плаж.
(3) Прогнозираните приходи от експлоата-

ция включват приходите от предоставянето 
на плажни, спортно-развлекателни и здравно-
рехабилитационни услуги, както и приходите 
от заведенията за бързо хранене.

Чл. 8. Коефициентът, отчитащ съответ-
ствието на изградената леглова база (Клб) в 
зоната до 1 км от морския плаж, включително 
местата за къмпингиране, спрямо нормативно 
определения брой плажни места, се определя 
по таблицата:

Изградената леглова база надвишава 
броя плажни места на плажа

1,30

Изградената леглова база съответства 
на броя плажни места на плажа

1,00

Изградената леглова база е по-малка 
от броя плажни места на плажа

0,90

Липсва изградена леглова база 0,50
Чл. 9. Прогнозираният приход от плаж-

но място (ПППМ) в левове се определя по 
формулата:
 ПППМ = БППМ х I х КК1 х КК2, (3)

където:

БППМ е базов приход от плажно място в 
левове – 225 лв.;

I – инфлационен индекс;
КК1 – корекционен коефициент, отразя-

ващ степента на урбанизация на прилежа-
щите територии, прилежащата туристическа 
инфраструктура и изградената техническа 
инфраструктура, осигуряваща достъп до мор-
ския плаж, и местоположението на морския 
плаж – в близост до национални курорти, 
курортни комплекси, ваканционни, вилни 
и туристически селища, населени места, 
къмпинги и вилни зони или неурбанизирани 
територии, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от Закона 
за устройството на Черноморското крайбрежие 
(0,4 ≤ КК1 ≤ 3);

КК2 – корекционен коефициент, отразя-
ващ природно-климатичните и екологични-
те характеристики, площта и характерните 
особености на морския плаж, на морския 
бряг и на прилежащата акватория, съгласно 
чл. 8, ал. 3, т. 2 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие (0,58 ≤ КК2 ≤ 2).

Чл. 10. Инфлационният индекс се определя 
за всяка година по формулата:

 

,  (4)

където:
i1, i2, i3, ........ in (im ≥ 1) са годишните 

инфлационни индекси, определени от Наци-
оналния статистически институт, като i1 е 
годишният инфлационен индекс за 2014 г., i2 
е годишният инфлационен индекс за 2015 г. и 
т. н., in е годишният инфлационен индекс за 
годината, предхождаща календарната година 
на определяне на концесионното плащане.

Чл. 11. (1) Корекционният коефициент КК1 
се определя по следната формула:

КК1 = М1 + М2 + М3 + М4 + М5  (5).
5

(2) Показателите от М1 до М5 се определят 
съгласно приложение № 1.

Чл. 12. (1) Корекционният коефициент КК2 
се определя по следната формула:

КК2 = П1 + П2 +П3 + П4 + П5 + П6  (6).
6

(2) Показателите от П1 до П6 се определят 
съгласно приложение № 2.

Чл. 13. Стойностите на конкретните по-
казатели, формиращи корекционните коефи-
циенти КК1 и КК2, както и коефициентът, 
отчитащ съответствието на изградената лег- 
лова база Клб, се определят към годината 
на приемане на решението за откриване на 
процедурата за предоставяне на концесията 
въз основа на информационни карти, изгот-
вени по образец, одобрен от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.
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Чл. 14. Броят плажни места се определя 
по формулата:

БПМ = АПП , (7)
Н

където:
АПП е активната плажна площ на плажа 

(кв. м);
Н – нормативът за едно плажно място 

(кв. м).
Чл. 15. Размерът на активната плажна 

площ се определя към годината на приемане 
на решението за откриване на процедурата 
за предоставяне на концесията.

Чл. 16. Нормативът за едно плажно място 
(Н) се определя на 8 кв. м за морски плаж 
с активна плажна площ до 100 000 кв. м и 
12 кв. м за плажове с активна плажна площ 
над 100 000 кв. м.

Чл. 17. Показателят брой плажни места 
се закръглява към по-малкото цяло плажно 
място.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на методиката „активна 

плажна площ“ е част от площта на морския 
плаж, отговаряща на характеристиките съ-
гласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие. В активната плажна площ не се 
включва площта, която не може да се използва 
от посетителите на плажа за рекреационна 
дейност и за осигуряване на задължителните 
дейности, осигуряващи безопасното ползване 
на плажа, в т. ч. площите:

1. за нуждите на националната сигурност 
и отбраната на страната;

2. за осигуряване безопасността на кора-
боплаването;

3. от брегоукрепителните, брегозащитните 
и геозащитните съоръжения, които нямат 
характеристиката на морски плаж;

4. на които са разположени единични или 
групови недвижими културни ценности, вклю-
чително необходимите площи за извършване на 
специализирани дейности по тяхното опазване;

5. които с акт на министъра на околната 
среда и водите са обявени за защитени при-
родни обекти;

6. необходими за извършване на изследва-
ния, свързани с опазване на околната среда.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. При определяне на базовия приход от 

плажно място за 2014 г. не се отчита годишен 
инфлационен индекс за 2013 г.

§ 3. Когато Националният статистически 
институт определи за определена година де-
флация, дължимото годишно концесионно 
плащане за съответната година е в размер не 
по-нисък от годишното концесионно плащане 
за предходната година.

Приложение № 1 
към чл. 11, ал. 2

Основни показатели
за степента на урбанизация на прилежащите 
територии, прилежащата туристическа инфра-
структура и изградената техническа инфра-
структура, осигуряваща достъп до морския 
плаж, и местоположението на морския плаж – в 
близост до национални курорти, курортни ком-
плекси, ваканционни, вилни и туристически 
селища, населени места, къмпинги и вилни зони 
или неурбанизирани територии, за определяне 

на корекционния коефициент КК1

Индекс Показател Значение
(точки)

М1 Отдалеченост на морския плаж 
от републиканската пътна 
мрежа:

– до 1 км 2

– до 3 км 1,5

– над 3 км 1

М2 Изградена инженерна инфра-
структура в зоната, тангираща с 
морския плаж:

– водопровод

има 1

няма 0

– канализация

има 1

няма 0

– електрификация

има 1

няма 0

М3 Местоположение на морския 
плаж:

– в близост до национални 
курорти

5

– в близост до курортни ком-
плекси, ваканционни, вилни и 
туристически селища

4

– в близост до населени места 3

– в близост до къмпинги и 
вилни зони

2

– в близост до неурбанизирани 
територии

1

М4 Достъпът до зоната до 1 км 
от морския плаж е осигурен 
с масов обществен публичен 
транспорт:

– да 3

– не 0
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Индекс Показател Значение
(точки)

М5 Наличие на зони за паркиране 
в зоната до 1 км от морския 
плаж:

– има 3

– няма 0

Приложение № 2  
към чл. 12, ал. 2

Основни показатели, 
определящи природно-климатичните и еколо-
гичните характеристики, площта и характерни-
те особености на морския плаж, на морския бряг 
и на прилежащата акватория, за определяне 

на корекционния коефициент КК2

Индекс Показател Значение
(точки)

П1 Преобладаващ вид на плаж-
ната повърхност:

– фин морски пясък 2

– дребни камъни 1

– скали с пространства от 
пясък или дребни камъни 
между тях

0,5

П2 Преобладаващ релеф на бре-
га, ограничаващ плажната 
ивица откъм сушата:

– полегат, близко до морското 
равнище

2

– висок, стръмен, без скали 1

– висок, стръмен, скалист 0,5

П3 Широчина на плажната иви-
ца, използвана от туристите:

– над 20 м 2

– до 20 м 1

П4 Вид на морското дъно в зона-
та, определена за използване 
от туристите:

– плавен наклон, покрит с 
пясък

2

– плавен наклон, покрит с 
дребни камъни

1

– стръмен наклон 0,5

П5 Широчина на охраняемата 
водна ивица, определена за 
зона за спасяване:

– над 20 м 2

– до 20 м 1

Индекс Показател Значение
(точки)

П6 Екологични характеристики на плажа, 
които се определят по формулата:

 
 
 ,

където:

П.6.1 Наличие на промишлени ми-
ризми във въздуха:

– често 0

– понякога 1

– отсъстват 2

П.6.2 Наличие на канализационни 
отпадъци във водата:

– често 0

– понякога 1

– отсъстват 2

П.6.3 Наличие на твърди отпадъци 
във водата:

– често 0

– понякога 1

– отсъстват 2

П.6.4 Наличие на нефтени замър-
сявания във водата:

– често 0

– понякога 1

– отсъстват 2

П.6.5 Прозрачност на морската вода 
в зоната за къпане:

– висока 2

– средна 1

– ниска 0

П.6.6 Наличие на опасни течения 
в зоната за къпане:

– има 0

– няма 2

П.6.7 Наличие на шум от транс-
портна и производствена 
дейност:

– има 0

– няма 2

П.6.8 Наличие на проблеми, свър-
зани с ерозията и абразията 
на брега, ограничаващ плажа 
откъм сушата:

– има 0

– няма 2
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МЕТОДИКА
за определяне на минималния размер на 
наемната цена за морските плажове по реда 
на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството 

на Черноморското крайбрежие

Чл. 1. С методиката се урежда начинът за 
определяне размера на минималната годишна 
наемна цена за морските плажове.

Чл. 2. С методиката се цели справед-
ливото разпределение на икономическата 
изгода между наемодателя и наемателя от 
отдаването под наем на морския плаж, като 
се отчита основното задължение на наема-
теля да осигурява и извършва задължител-
ните дейности на морския плаж съгласно  
§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие.

Чл. 3. (1) Наемната цена е паричният 
еквивалент, който наемателят дължи на 
наемодателя за отдадения под наем морски 
плаж за всяка година от срока на наемане.

(2) За всяка година от срока на наемане 
на морския плаж наемателят дължи годишна 
наемна цена.

Чл. 4. (1) Минималната годишна наемна 
цена, определена по методиката, е първона-
чалната цена, която се определя със заповедта 
на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството или на областния управи-
тел по чл. 13, ал. 2 от Правилника за прила-
гане на Закона за държавната собственост. 

(2) Годишната наемна цена, при която 
се сключва договорът за наем за съответ-
ния морски плаж, е предложената цена от 
участника в търга, класиран на първо място.

(3) Размерът на договорената наемна цена 
за всеки морски плаж се индексира всяка 
година с годишния инфлационен индекс за 
годината, предхождаща календарната година 
на определяне на годишната наемна цена.

Чл. 5. (1) Размерът на минималната го-
дишна наемна цена при провеждането на 
търговете за отдаване под наем на морски-
те плажове се определя, като се отчитат 
прогнозираните разходи за извършване на 
задължителните дейности на морския плаж 
и прогнозираните приходи от неговата екс-
плоатация.

(2) Прогнозираните разходи за управление 
и поддържане на морския плаж включват 
разходите за задължителните дейности по 
§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие, необходими за:

1. осигуряване на водното спасяване;
2. обезопасяване на прилежащата аква-

тория;
3. здравното и медицинското обслужване;

4. санитарно-хигиенното поддържане на 
морския плаж.

(3) Размерът на разходите за задължи-
телните дейности по ал. 2 на морския плаж 
се определя въз основа на прогнозираните 
годишни разходи за осъществяване на тези 
дейности, определени на базата на заложените 
подобни разходи в действащи концесионни 
договори и договори за наем на морски 
плажове, включително договорените цени 
за извършването на тези дейности от кон-
цесионери и наематели на морски плажове 
с подизпълнители.

(4) Прогнозираните приходи от експлоа-
тацията на морския плаж се определят, като 
се отчитат приходите от предоставянето на 
плажни, спортно-развлекателни, здравно-
рехабилитационни услуги и приходите от 
заведения за бързо хранене.

Чл. 6. Първоначалната годишна наемна 
цена (ПГНЦ) при провеждането на търговете 
за отдаване под наем на морските плажове 
се определя по формулата: 

ПГНЦ = (ПППМ  -  ПРПМ) х БПМ х 
            х Клб х Р, (1)
където:
ПППМ е прогнозираният приход от едно 

плажно място;
ПРПМ – прогнозираният разход от едно 

плажно място;
БПМ – броят плажни места;
Клб – коефициент, отчитащ съответстви-

ето на изградената леглова база;
Р – размерът на отчислението, което 

формира първоначалната годишна наемна 
цена (началната тръжна цена), в проценти.

Чл. 7. Прогнозираният приход от плажно 
място в левове се определя по формулата: 

ПППМ = БППМ х І х КК1 х КК2, (2)
където:
БППМ е приход от едно плажно място в 

левове – 225 лв.;
І – инфлационен индекс;
КК1 – корекционен коефициент, отразя-

ващ степента на урбанизация на прилежа-
щите територии, прилежащата туристическа 
инфраструктура и изградената техническа 
инфраструктура, осигуряваща достъп до мор-
ския плаж, и местоположението на морския 
плаж – в близост до национални курорти, 
курортни комплекси, ваканционни, вилни 
и туристически селища, населени места, 
къмпинги и вилни зони или неурбанизира-
ни територии, съгласно чл. 8, ал. 3, т. 1 от 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (0,4 ≤ КК1 ≤ 3);

КК2 – корекционен коефициент, отразя-
ващ природно-климатичните и екологичните 
характеристики, площта и характерните 
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особености на морския плаж, на морския 
бряг и на прилежащата акватория, съгласно 
чл. 8, ал. 3, т. 2 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие (0,58 ≤ КК2 ≤ 2).

Чл. 8. Инфлационният индекс се определя 
за всяка година по формулата: 

           

, (3)

където:
i1, i2, i3, ........ in (im ≥ 1) са годишните 

инфлационни индекси, определени от Наци-
оналния статистически институт, като i1 е 
годишният инфлационен индекс за 2014 г., i2 
е годишният инфлационен индекс за 2015 г. и 
т. н., in е годишният инфлационен индекс за 
годината, предхождаща календарната година 
на определяне на наемната цена.

Чл. 9. (1) Корекционният коефициент КК1 
се определя по следната формула:

КК1 = М1 + М2 + М3 + М4 + М5 . (4)
5

(2) Показателите от М1 до М5 се опреде-
лят съгласно приложение № 1.

Чл. 10. (1) Корекционният коефициент 
КК2 се определя по следната формула:

КК2 = П1 + П2 +П3 + П4 + П5 + П6 . (5)
6

(2) Показателите от П1 до П6 се определят 
съгласно приложение № 2.

Чл. 11. Стойностите на конкретните по-
казатели КК1 и КК2, както и коефициентът, 
отчитащ съответствието на изградената ле-
глова база Клб, се определят към годината 
на приемане на решението за откриване на 
процедурата за отдаване под наем съгласно 
информационни карти, изготвени по обра-
зец, одобрен от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

Чл. 12. Прогнозираният разход за едно 
плажно място (ПРПМ) се изчислява на 
базата на прогнозираните разходи за осъ-
ществяване на задължителните дейности по 
чл. 5, ал. 2 и 3.

Чл. 13. (1) Броят плажни места се опре-
деля по формулата:

БПМ = АПП , (6)
Н

където: 
АПП е активната плажна площ на плажа 

(кв. м);
Н – нормативът за едно плажно място 

(кв. м).
(2) Нормативът за едно плажно място (Н) 

се определя на 8 кв. м за морски плаж с 
активна плажна площ до 100 000 кв. м и 
12 кв. м за плажове с активна плажна площ 
над 100 000 кв. м.

(3) Показателят брой плажни места се 
закръглява към по-малкото цяло плажно 
място.

Чл. 14. Коефициентът, отчитащ съответ-
ствието на изградената леглова база (Клб) 
в зоната до 1 км от морския плаж, вклю-
чително местата за къмпингиране, спрямо 
нормативно определения брой плажни места, 
се определя по таблицата:

Изградената леглова база надвишава броя 
плажни места на плажа

1,30

Изградената леглова база съответства на 
броя плажни места на плажа

1,00

Изградената леглова база е по-малка от 
броя плажни места на плажа

0,90

Липсва изградена леглова база 0,50

Чл. 15. Размерът на отчислението (Р), 
което формира първоначалната годишна 
наемна цена (началната тръжна цена), се 
определя, както следва:

Граници на съотношението 
ПППМ/ПРПМ

Размер на 
отчислението (Р)

– от 0,00 до 20,00 2 %

– от 20,01 до 35,00 4 %

– над 35,01 6 %

Чл. 16. (1) Първоначалната годишна на-
емна цена по чл. 4, ал. 1 може да бъде уве-
личена до 20 на сто за морските плажове, 
при които изградената леглова база в зоната 
до 1 км от морския плаж, в т.ч. местата за 
къмпингиране, надвишава броя нормативно 
определени плажни места на съответния 
морски плаж.

(2) Първоначалната годишна наемна цена 
по чл. 4, ал. 1 може да бъде намалена до 
20 на сто за морските плажове, при които 
липсва изградена леглова база в зоната до 
1 км от морския плаж, в т.ч. местата за 
къмпингиране.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на методиката „активна 
плажна площ“ е част от площта на морския 
плаж, отговаряща на характеристиките съ-
гласно § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие. В активната плажна площ не се 
включва площта, която не може да се използва 
от посетителите на плажа за рекреационна 
дейност и за осигуряване на задължителните 
дейности, осигуряващи безопасното ползване 
на плажа, в т. ч. площите:

1. За нуждите на националната сигурност 
и отбраната на страната;

2. За осигуряване безопасността на ко-
рабоплаването;
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3. От брегоукрепителните, брегозащитните 
и геозащитните съоръжения, които нямат 
характеристиката на морски плаж;

4. На които са разположени единични 
или групови недвижими културни ценнос-
ти, включително необходимите площи за 
извършване на специализирани дейности по 
тяхното опазване;

5. Които с акт на министъра на околна-
та среда и водите са обявени за защитени 
природни обекти;

6. Необходими за извършване на изследва-
ния, свързани с опазване на околната среда.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. При определяне на базовия приход от 
плажно място за 2014 г. не се отчита годишен 
инфлационен индекс за 2013 г.

§ 3. Когато Националният статистически 
институт определи за определена година 
дефлация, дължимата наемна цена за съот-
ветната година е в размер, не по-нисък от 
годишната наемна цена за предходната година.

Приложение № 1  
към чл. 9, ал. 2

Основни показатели
за степента на урбанизация на прилежащите 
територии, прилежащата туристическа инфра-
структура и изградената техническа инфра-
структура, осигуряваща достъп до морския 
плаж и местоположението на морския плаж – в 
близост до национални курорти, курортни ком-
плекси, ваканционни, вилни и туристически 
селища, населени места, къмпинги и вилни зони 
или неурбанизирани територии, за определяне 

на корекционния коефициент КК1

Индекс Показател Значение 
(точки)

М1 Отдалеченост на морския 
плаж от републиканската 
пътна мрежа:

– до 1 км 2

– до 3 км 1,5

– над 3 км 1

М2 Изградена инженерна инфра-
структура в зоната, тангираща 
с морския плаж

– водопровод

има 1

няма 0

– канализация

има 1

няма 0

– електрификация

има 1

няма 0

Индекс Показател Значение 
(точки)

М3 Местоположение на морския 
плаж:

– в близост до национални 
курорти

5

– в близост до курортни ком-
плекси, ваканционни, вилни 
и туристически селища

4

– в близост до населени места 3

– в близост до къмпинги и 
вилни зони

2

– в близост до неурбанизирани 
територии

1

М4 Достъпът до зоната до 1 км 
от морския плаж е осигурен 
с масов обществен публичен 
транспорт:

– да 3

– не 0

М5 Наличие на зони за паркиране 
в зоната до 1 км от морския 
плаж:

– има 3

– няма 0

Приложение № 2  
към чл. 10, ал. 2

Основни показатели, 
определящи природно-климатичните и еколо-
гичните характеристики, площта и характерни-
те особености на морския плаж, на морския бряг 
и на прилежащата акватория, за определяне 

на корекционния коефициент КК2

Индекс Показател Значение 
(точки)

П1 Преобладаващ вид на плажната 
повърхност:

– фин морски пясък 2

– дребни камъни 1

– скали с пространства от пя-
сък или дребни камъни между 
тях

0,5

П2 Преобладаващ релеф на брега, 
ограничаващ плажната ивица 
откъм сушата:

– полегат, близко до морското 
равнище

2

– висок, стръмен, без скали 1

– висок, стръмен, скалист 0,5

П3 Широчина на плажната ивица, 
използвана от туристите:

– над 20 м 2

– до 20 м 1
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Индекс Показател Значение 
(точки)

П4 Вид на морското дъно в зоната, 
определена за използване от 
туристите:

– плавен наклон, покрит с 
пясък

2

– плавен наклон, покрит с 
дребни камъни

1

– стръмен наклон 0,5

П5 Широчина на охраняемата вод- 
на ивица, определена за зона 
за спасяване:

– над 20 м 2

– до 20 м 1

П6 Екологични характеристики на 
плажа, които се определят по 
формулата:

 
 
 ,

където:

П.6.1 Наличие на промишлени 
миризми във въздуха
– често 0
– понякога 1
– отсъстват 2

П.6.2 Наличие на канализаци-
онни отпадъци във водата:
– често 0
– понякога 1
– отсъстват 2

П.6.3 Наличие на твърди отпа-
дъци във водата:
– често 0
– понякога 1
– отсъстват 2

П.6.4 Наличие на нефтени за-
мърсявания във водата:
– често 0
– понякога 1
– отсъстват 2

П.6.5 Прозрачност на морската 
вода в зоната за къпане:
– висока 2
– средна 1
– ниска 0

П.6.6 Наличие на опасни тече-
ния в зоната за къпане:
– има 0
– няма 2

П.6.7 Наличие на шум от транс-
портна и производствена 
дейност:
– има 0
– няма 2

Индекс Показател Значение 
(точки)

П.6.8 Наличие на проблеми, 
свързани с ерозията и аб-
разията на брега, огра-
ничаващ плажа откъм 
сушата:
– има 0
– няма 2

365

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10  
ОТ 19 ЯНУАРИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Министерството на финансите, 
приет с Постановление № 249 на Министерския 
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. 
и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 
2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 
и 90 от 2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г. и бр. 

58, 63, 72 и 100 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ :

§ 1. В глава втора, раздел I се създава чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Министърът на финансите създава 

консултативен съвет от изявени специалисти 
в областта на финансите за подпомагане взе-
мането на решения в сферата на определените 
в чл. 5 правомощия. За участието в работата 
на консултативния съвет членовете му не по-
лучават възнаграждение.

(2) Поименният състав и организацията на 
работа на консултативния съвет по ал. 1 се 
определят със заповед на министъра.“

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова т. 23:
„23. осъществява правомощията съгласно 

Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. 
относно късите продажби и някои аспекти 
на суапите за кредитно неизпълнение (OB, L 
86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) № 236/2012“, по прилагането 
му по отношение на държавните ценни книжа 
и суапите за кредитно неизпълнение върху 
държавни ценни книжа;“.

2. Досегашната т. 23 става т. 24.
§ 3. В чл. 8, ал. 2 числото „625“ се заменя 

с „635“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 т. 8 се изменя така:
„8. осъществява контрол и извършва провер-

ки във връзка със Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси;“.

2. Навсякъде в текста думите „във второ-
степенните разпоредители с бюджет към ми-
нистъра“ и „второстепенните разпоредители с 
бюджет към министъра“ се заменят съответно 
с „в административните структури, чиито ръ-
ководители са второстепенни разпоредители 
с бюджет по бюджета на министерството“ и 



БРОЙ 7 Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

„административните структури, чиито ръко-
водители са второстепенни разпоредители с 
бюджет по бюджета на министерството“.

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Звено „Защита на класифицираната ин-

формация“ е на пряко подчинение на министъра 
със статут на отдел и подпомага служителя по 
сигурността на информацията при изпълнение 
на възложените му със Закона за защита на 
класифицираната информация (ЗЗКИ) зада-
чи. Служителят, който ръководи звеното, е 
служител по сигурността на информацията.“

2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) Служителят по сигурността на инфор-

мацията осъществява дейността по защита на 
класифицираната информация, като:“.

§ 6. В чл. 13а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „второстепенните разпоре-

дители с бюджет към министъра“ се заменят 
с „административните структури, чиито ръ-
ководители са второстепенни разпоредители 
с бюджет по бюджета на министерството“;

б) създават се т. 5 и 6:
„5. със съдействието на звената за вътрешен 

одит на Националната агенция за приходите 
и Агенция „Митници“ извършва специфични 
проверки на системата за събиране и кон-
трол на приходите от данък върху добавената 
стойност в системата на собствените ресурси, 
администрирани от посочените агенции, във 
връзка с изготвянето на цялостно мнение 
относно описанието на системата;

6. координира и подпомага методически 
проверките по т. 5, извършвани от звената за 
вътрешен одит на Националната агенция за 
приходите и Агенция „Митници“.“

2. В ал. 2 думите „във второстепенните 
разпоредители с бюджет“ се заменят с „в адми-
нистративните структури, чиито ръководители 
са второстепенни разпоредители с бюджет по 
бюджета на министерството“.

§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. разработва правила по отношение на 

счетоводната и финансовата политика на 
министерството и дава указания на второсте-
пенните разпоредители с бюджет по бюджета 
на министерството относно изготвянето на 
финансовите отчети и отчетите за касовото 
изпълнение на бюджета;“.

2. В т. 3 думата „предприятия“ се заменя 
с „организации“.

3. В т. 4 думата „тригодишна“ се заменя 
със „средносрочна“.

4. В т. 6 думите „в качеството на министер-
ството на първостепенен разпоредител с бю-
джет“ се заличават, а думите „към министъра“ 
се заменят с „по бюджета на министерството“.

§ 8. В чл. 16, т. 7 думите „второстепенните 
разпоредители с бюджет към министъра“ се за-
менят с „административните структури, чиито 
ръководители са второстепенни разпоредители 
с бюджет по бюджета на министерството“.

§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и при необходимост – във 

второстепенни разпоредители с бюджет към 
министъра“ се заличават.

2. В т. 6 думите „и на второстепенни разпоре-
дители с бюджет към министъра“ се заличават.

3. Навсякъде в текста думите „във второ-
степенни разпоредители с бюджет към минис-
търа“ и „във второстепенните разпоредители с 
бюджет към министъра“ се заменят с „в адми-
нистративните структури, чиито ръководители 
са второстепенни разпоредители с бюджет по 
бюджета на министерството“.

§ 10. В чл. 19, т. 3 думите „Финанси на ре-
алния сектор“ се заменят с „Държавни помощи 
и реален сектор“.

§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Дирекция „Държавни разходи“:
1. съпоставя бюджетните предложения на 

първостепенните разпоредители с бюджет с 
фискалната рамка, ресурсната наличност и 
правителствените приоритети;

2. разработва указания за изпълнението на 
държавния бюджет за съответната година и 
оказва методологическа подкрепа на разпоре-
дителите с бюджет в процеса на изпълнение 
на държавния бюджет;

3. координира предложенията и алтернати-
вите, засягащи разходната политика, като оце-
нява ефекта от евентуалното им финансиране;

4. участва в изготвянето и съставянето 
на средносрочната бюджетна прогноза и на 
проекта на държавния бюджет на Република 
България;

5. разработва разчети за приходите, разхо-
дите и другите показатели по бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет;

6. прави предложения за размера на при-
ходите, разходите и за други показатели по 
бюджета на Народното събрание, съдебната 
власт, държавното обществено осигуряване, 
Националната здравноосигурителна каса, 
сметки за средства от Европейския съюз, ад-
министрирани от Разплащателната агенция 
към Държавен фонд „Земеделие“, и за други 
бюджетни организации, включени в консоли-
дираната фискална програма; 

7. участва в разработването на законопроек-
ти и проекти на нормативни административни 
актове в областта на публичните финанси;

8. периодично изготвя краткосрочни прог-
нози за очакваното изпълнение на бюджетите 
на първостепенните разпоредители с бюджет, 
самостоятелните бюджети, сметките за сред-
ства от Европейския съюз, администрирани 
от Разплащателната агенция към Държавен 
фонд „Земеделие“, и на другите бюджетни 
организации, включени в консолидираната 
фискална програма; 
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9. периодично изготвя анализи за изпъл-
нението на бюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет, самостоятелните 
бюджети, сметките за средства от Европейския 
съюз, администрирани от Разплащателната 
агенция към Държавен фонд „Земеделие“, и 
на други бюджетни организации, включени в 
консолидираната фискална програма;

10. в съответствие с нормативната уредба 
анализира и предлага на министъра да извърши 
промени по бюджетите на първостепенните 
разпоредители с бюджет;

11. определя месечните лимити на плаща-
нията на първостепенните разпоредители с 
бюджет, сметките за средства от Европейския 
съюз, администрирани от Разплащателната 
агенция към Държавен фонд „Земеделие“, и 
на другите бюджетни организации, включени 
в системата за електронни бюджетни разпла-
щания;

12. участва в изготвянето на отчета на дър-
жавния бюджет за съответната година; 

13. участва в разпределянето и контрола по 
разходването на средствата за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 
от бедствия;

14. поддържа база от данни за усвояването 
на финансовите средства от резерва за пре-
дотвратяване, овладяване и преодоляване на 
последиците от бедствия;

15. проектира, разработва, внедрява и 
експлоатира автоматизирана система за уп-
равление като модул от общонационалната 
комуникационна система за управление при 
извънредно, военно и/или положение на война.“

§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Държавни помощи и 

реален сектор“:
1. подпомага министъра при изпълнение 

на правомощията му като национален орган, 
който отговаря за наблюдението, прозрачност- 
та и координацията на държавните помощи;

2. изпълнява функциите на звено за контакт 
в комуникацията с Европейската комисия 
по всички въпроси, свързани с държавните 
помощи, по които министърът е компетен-
тен, преди изпращането им в Постоянното 
представителство на Република България към 
Европейския съюз;

3. приема, разглежда и оценява уведомле-
нията за държавна помощ, изготвени от адми-
нистраторите на помощ, за съответствие със 
законодателството в областта на държавните 
помощи, като ги препраща до Европейската 
комисия;

4. извършва оценка и потвърждава съответ-
ствието на държавната помощ с правилата за 
групово освобождаване или с приложимите 
актове на Европейския съюз, освобождаващи 
държавната помощ от задължението за уведо-
мяване, и информира Европейската комисия 
за предоставянето на такива помощи по пред-
видения в съответните актове ред;

5. извършва оценка на максималния интен-
зитет на регионалната помощ и на специфич-
ния местен обхват на районите в Република 
България, приемливи за регионална помощ, 
и представя на Европейската комисия уве-
домление с проект за регионалната карта на 
държавните помощи;

6. изготвя методически указания и стано-
вища по прилагането на законодателството в 
областта на държавните помощи;

7. изготвя годишен доклад за държавните 
помощи до Европейската комисия и инфор-
мацията във връзка с нотификации за предос-
тавените субсидии съгласно Споразумението 
за субсидиите и изравнителните мерки на 
Световната търговска организация;

8. подпомага министъра при осъществя-
ване на правомощията му по изпълнение на 
държавната политика, относно ефективното 
и ефикасно разходване на публични средства, 
във връзка с осъществяването и контрола на 
публични и публично-частни инвестиционни 
проекти, включително проекти, реализирани 
с използването на средства от фондовете на 
Европейския съюз; 

9. представлява министерството в дейности-
те по предоставяне и контрол на концесии, както 
и на разрешения за търсене и/или проучване 
на подземни богатства, когато нормативно е 
регламентирано участие на министерството; 
съгласува предложенията за предоставяне на 
концесии, разрешения за търсене и/или про-
учване на подземни богатства и публични и 
публично-частни инвестиционни проекти, 
включително за спазване на законодателството 
по държавните помощи;

10. анализира прилагането на законода-
телството по отношение на публичното фи-
нансиране и на предложенията за промените 
му и участва в разработването на проекти на 
нормативни актове в областта на държавните 
помощи, уреждащи националната правна рамка 
в областта; изготвя становища по предложения 
за ново или за промени в съществуващото 
законодателство, свързано с държавните по-
мощи, в т.ч. по предложения на Европейската 
комисия и държавите членки; 

11. участва в разработването на законопроек-
ти и проекти на нормативни административни 
актове, на методологии, указания и насоки 
в областта на публичните и публично-част-
ните инвестиционни проекти и концесиите 
в съответствие с добрите практики и с оглед 
на ефективното и ефикасното разходване на 
публични средства и спазването на законода-
телството по държавните помощи;

12. изготвя и съгласува проекти на норма-
тивни актове, стратегии, програми и мерки по 
енергийната политика, опазването на околната 
среда и търговията с емисии, задълженията 
за услуги от общ икономически интерес, фи-
нансовото подпомагане, преструктуриране, 
приватизация и други;
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13. изготвя оценки за съответствие на 
бюджетните предложения на нефинансовите 
предприятия с фискалната рамка, ресурсната 
наличност и държавните приоритети; 

14. участва при изготвянето на средно-
срочната бюджетна прогноза и на държавния 
бюджет за съответната година, като:

а) администрира средствата от държавния 
бюджет за Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“, „БДЖ“ – ЕАД, и 
Държавно предприятие „Пристанищна ин-
фраструктура“ и за финансиране на проекти 
за отстраняването на нанесените щети върху 
околната среда, настъпили от минали дейст-
вия или бездействия, при приватизация като 
отговорност на държавата;

б) планира и предоставя средствата за суб-
сидиране на превоза на пътниците по нерента-
билни автобусни линии във вътрешноградския 
транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за компенсиране на намалените 
приходи от прилагането на цени за пътуване 
по автомобилния транспорт, предвидени в 
нормативни актове, за определени категории 
пътници;

в) планира и прогнозира приходите от 
концесии, дивидент и наем за държавата и 
от приватизация, планиране на средствата за 
обезщетяване на правоимащите лица по За-
кона за възстановяване собствеността върху 
одържавени недвижими имоти и анализира 
необходимостта от предоставяне на средствата 
за държавно финансово подпомагане на пла-
нинските и малките селища;

15. координира предоставянето на информа-
ция от съответните първостепенни разпореди-
тели с бюджет на прогнозните показатели на 
юридическите лица, които попадат в обхвата 
на сектор „Държавно управление“;

16. организира изпълнението на правомо-
щията и функциите на министъра в качест-
вото му на представител на държавата като 
собственик на дялове и акции в търговските 
дружества с държавно участие в капитала и 
държавните предприятия;

17. изпълнява функциите на координационно 
звено при изпълнение на правомощията на 
министъра по отношение на „Българска банка 
за развитие“ – АД;

18. координира съгласуването и осъщест-
вяването на правомощията и функциите на 
министъра по мониторинг на финансовото 
състояние и управлението на паричните сред-
ства на държавните предприятия, търговските 
дружества с над 50 на сто държавно участие в 
капитала, дивидентна политика и приватизация;

19. организира и координира работата по 
изпълнение на Наредбата за прилагане на 
чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на 
собствеността върху одържавени недвижими 
имоти и поддържане на регистъра за депози-
раните искания;

20. поддържа следните регистри:

а) публичен регистър на цените на тютюне-
вите изделия от местно производство и от внос;

б) регистър по чл. 6, ал. 9 от Закона за 
обезщетяване на собственици на одържавени 
имоти (ЗОСОИ) и чл. 5 от Закона за сделките 
с компенсаторни инструменти и на основание 
чл. 8, ал. 6, т. 2 ЗОСОИ;

в) регистър за депозираните искания по 
Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от За-
кона за възстановяване на собствеността върху 
одържавени недвижими имоти;

г) регистри и архиви относно информация 
за постъпилите уведомления за държавна 
помощ, решенията на Европейската комисия, 
помощите в обхвата на групово освобождаване 
и други данни, необходими за наблюдението 
и прозрачността на предоставените държавни 
помощи; поддържа архиви и управлява на 
национално ниво интернет базирана инфор-
мационна система „Регистър на държавните 
и минималните помощи“;

21. предоставя следните административни 
услуги: 

а) приемане на уведомления за регистриране 
на продажна цена на тютюневите изделия и 
издаване на удостоверения за регистрирани 
продажни цени;

б) приемане на плащания с временни 
удостоверения и/или депозитарни разписки 
на всички дължими лихви по задълженията 
на юридическите лица към държавата по За-
кона за уреждане на необслужваните кредити, 
договорени до 31 декември 1990 г.“

§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Финанси на общините“:
1. разработва средносрочната бюджетна 

прогноза и проекта на закон за държавния 
бюджет на Република България в частта за 
общините;

2. участва в разработването на стандартите 
за финансиране на делегираните от държавата 
дейности;

3. разработва механизми за определяне на 
субсидиите за общините от централния бюджет;

4. изготвя насоки до общините по съставя-
нето на общинските бюджети и съгласува ука-
занията по изпълнението и приключването им;

5. събира, обобщава и поддържа информа-
ция за средносрочните бюджетни прогнози, 
бюджетите на общините, отчетите за касово 
изпълнение, счетоводните отчети, както и 
справки и разшифровки към тях;

6. наблюдава и анализира изпълнението на 
основните показатели на общинските бюджети 
и сметките им за средства от Европейския съюз;

7. събира, обработва и анализира инфор-
мация по капиталовите разходи на общините;

8. изготвя първоначален и поддържа ак-
туализиран уточнен годишен план на взаи-
моотношенията между централния бюджет и 
бюджетите на общините и изготвя лимити за 
субсидии и трансфери на общините съобразно 
нормативните разпоредби;
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9. подготвя и предлага необходимите ко-
рекции в бюджетните взаимоотношения на 
общините с централния бюджет;

10. участва в разработването на проекти на 
нормативни актове в областта на финансира-
нето на общините;

11. изготвя отговори и становища относно 
прилагането на нормативната уредба, свързана 
с финансирането на общинските бюджети; 

12. поддържа Централния регистър на 
общинския дълг и осигурява информация от 
него в съответствие с изискванията на Закона 
за общинския дълг.“

§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В т. 12 думите „предприятия съгласно 

Закона за счетоводството“ се заменят с „ор-
ганизации съгласно Закона за публичните 
финанси“.

2. В т. 14 – 17 навсякъде думата „предпри-
ятия“ се заменя с „организации“.

§ 15. В чл. 25 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 3 думата „тригодишната“ се заменя 
със „средносрочната“.

2. Създава се нова т. 17:
„17. подпомага министъра при осъществя-

ването на правомощията му по прилагането 
на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение 
на държавните ценни книжа и суапите за 
кредитно неизпълнение върху държавни ценни 
книжа, включително чрез:

а) осъществяване на проверки на място и 
по документи при задължените лица, както 
и при необходимост – чрез изискване на ин-
формация и документи под всякаква форма, 
от всяко местно или чуждестранно физическо 
или юридическо лице, изготвяне на конста-
тивни актове, както и изготвяне на актове за 
установяване на административни нарушения;

б) получаване на нотификации от задъл-
жените лица за къси позиции в български 
държавни ценни книжа и за позиции в суапи 
за кредитно неизпълнение върху държавни 
ценни книжа и поддържане на регистър за 
тези позиции;

в) изпращане на регулярна информация 
до Европейския орган по ценните книжа и 
пазарите чрез Комисията за финансов надзор 
относно късите позиции в български държавни 
ценни книжа и за позиции в суапи за кредитно 
неизпълнение върху държавни ценни книжа;

г) изготвяне и изпращане на регулярна ин-
формация до Европейския орган по ценните 
книжа и пазарите чрез Комисията за финан-
сов надзор за общия размер на неизплатения 
дълг по държавни ценни книжа във връзка 
със задължението за определяне на прагове за 
уведомяване на компетентните органи при зна-
чителни нетни къси позиции по отношение на 
емитираните държавни дългови инструменти;

д) изготвяне и изпращане на ad hoc инфор-
мация до Европейския орган по ценните книжа 

и пазарите, Комисията за финансов надзор или 
други компетентни органи от държави членки 
при поискване;

е) осъществяване и координиране на взаимо-
отношенията с Комисията за финансов надзор 
и с други компетентни надзорни органи на 
Република България и другите държави членки;

ж) изготвяне и координиране издаването 
на задължителни указания на министъра, при 
необходимост.“

§ 16. В чл. 27, т. 7 думата „тригодишната“ 
се заменя със „средносрочната“.

§ 17. В чл. 31а се правят следните изменения:
1. Точка 8 се изменя така:
„8. координира и оказва съдействие при 

съгласуване на параметрите по техническата, 
аналитичната и консултантската помощ по 
линия на Международната банка за възста-
новяване и развитие, Международния валутен 
фонд и европейските финансови институции и 
при представяне на резултатите от нея;“.

2. Точки 18, 21, 22 и 23 се отменят.
§ 18. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изпълнява функциите на Централно 

хармонизиращо звено за финансово управление 
и контрол и Централно хармонизиращо звено 
за вътрешен одит в публичния сектор;“.

2. В т. 3 думите „съгласувано с Изпълни-
телна агенция „Одит на средствата от Евро-
пейския съюз“ към министъра на финансите“ 
се заличават.

3. В т. 4 думите „предлага законодателни 
промени и“ се заличават.

§ 19. В чл. 39 думата „агенцията“ се заменя 
с „министерството“.

§ 20. В приложението към чл. 8, ал. 3:
1. В наименованието числото „625“ се за-

меня с „635“.
2. На ред „Специализирана администрация“ 

числото „432“ се заменя с „442“.
3. Ред „дирекция „Финанси на реалния 

сектор“ 28“ се изменя така:
„дирекция „Държавни помощи и реален 

сектор“ 28“.
4. На ред „дирекция „Данъчна политика“ 

числото „32“ се заменя с „37“.
5. На ред „дирекция „Правна“ числото „13“ 

се заменя с „16“.
6. На ред „дирекция „Съдебна защита“ 

числото „12“ се заменя с „14“.

Заключителна разпоредба

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

366
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 1 
от 22 януари 2015 г.

за придобиване на специалност в системата 
на здравеопазването

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат усло-
вията и редът за провеждане на обучението 
за придобиване на специалност в системата 
на здравеопазването и финансирането му.

(2) С наредбата се определя и номенкла-
турата на специалностите в системата на 
здравеопазването съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Обучението за придобиване на спе-
циалност в системата на здравеопазването се 
състои в усвояване на теоретични знания и 
практически умения по специалност, която 
обхваща обособен раздел на медицинската 
наука и практика и завършва с държавен 
изпит. 

Чл. 3. (1) Специалност в системата на 
здравеопазването се придобива след изпъл-
нение на учебната програма и успешно по-
ложен практически и теоретичен изпит пред 
държавна изпитна комисия, определена със 
заповед на министъра на здравеопазването.

(2) Обучението за придобиване на специ-
алност и държавният изпит се провеждат на 
български език.

(3) Не може да се провежда едновременно 
обучение за придобиване на повече от една 
специалност.

Чл. 4. (1) Специалност по реда на тази 
наредба могат да придобиват правоспособни 
медицински специалисти с висше образова-
ние по специалностите от професионални 
направления „Медицина“, „Дентална меди-
цина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“.

(2) Специалност по реда на тази наред-
ба могат да придобиват и немедицински 
специалисти с висше образование, ако има 
определена специалност за тях в номенкла-
турата на специалностите.

Чл. 5. (1) Теоретичното обучение се про-
вежда от:

1. висши училища, получили положителна 
акредитационна оценка по Закона за висшето 
образование;

2. национални центрове по проблемите 
на общественото здраве, получили акреди-
тация по съответната специалност по реда 
на Закона за висшето образование;

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

3. Военномедицинската академия по во-
енномедицинските специалности.

(2) Практическото обучение се провежда в 
следните институции, наричани за краткост 
„бази за обучение“:

1. заведенията по ал. 1;
2. лечебни заведения, получили положи-

телна акредитационна оценка за обучение на 
студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, 
т. 3 от Закона за лечебните заведения, които 
имат възможност за изпълнение на учебната 
програма за специалността или на съответ-
ните раздели или модули от нея.

Чл. 6. Висшите училища организират, 
регистрират, провеждат и контролират теоре-
тичното обучение за придобиване на специ-
алност, базите за обучение – практическото 
обучение за придобиване на специалност, а 
Военномедицинската академия – обучението 
по военномедицинските специалности.

Чл. 7. Министърът на здравеопазването 
планира, координира и контролира дей-
ностите по провеждане на обучението за 
придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването.

Чл. 8. (1) В Министерството на здравеопаз-
ването се водят регистър на специализантите 
и регистър на придобилите специалност в 
системата на здравеопазването.

(2) Регистърът на специализантите съ-
държа:

1. пореден номер в регистъра;
2. имената по документ за самоличност 

на специализанта, гражданство и единен 
граждански номер/личен или друг идентифи-
кационен номер на чужденеца от документа 
за самоличност;

3. придобитата от специализанта образо-
вателно-квалификационна степен, специал-
ност и професионална квалификация, серия, 
номер и регистрационен номер на дипломата 
за висше образование, дата на издаване и 
висшето училище, издало дипломата;

4. наименование на специалността и ин-
ституциите, в които се провежда обучението;

5. номер и дата на сключения договор по 
чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 2 или на заповедта 
на ръководителя на висшето училище или 
на Военномедицинската академия по чл. 11, 
ал. 4 и 5;

6. промяна в обстоятелствата по про-
веждане на обучението за придобиване на 
специалност (прекъсване на обучението, 
прекратяване на обучението, признаване на 
етап от обучението и други);

7. сесията и годината на допускане до 
държавния изпит.

(3) Регистърът на придобилите специал-
ност съдържа:

1. данните по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4;
2.  сесията и годината на полагане на 

държавния изпит;



СТР.  16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 7

3. серия, номер и дата на издаване на 
свидетелството за призната специалност.

(4) Ръководителите на висшите училища и 
на Военномедицинската академия изпращат 
в Министерството на здравеопазването на 
хартиен и на електронен носител:

1. данните по ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6 за 
регистрираните от тях специализанти еже-
месечно до 5-о число; 

2. данните по ал. 3, т. 1 и 2 в едномесечен 
срок от полагането на държавния изпит за 
придобиване на специалност;

3. данните по ал. 3, т. 3 в едномесечен 
срок от получаване на регистрационен номер 
в регистъра на придобилите специалност.

(5) Министерството на здравеопазването 
изпраща на съответното висше училище или 
на Военномедицинската академия номерата 
от регистъра на специализантите в 14-дне-
вен срок от получаване на информацията за 
регистъра на специализантите.

(6) Министерството на здравеопазването 
изпраща на съответното висше училище и 
на Военномедицинската академия поредния 
номер в регистъра на придобилите специал-
ност за вписване в свидетелството за призната 
специалност на съответното лице в 14-дне-
вен срок от получаване на информацията 
за регистъра на придобилите специалност.

Чл. 9. (1) Обучението за придобиване на 
специалност се провежда по учебни програми 
съгласно номенклатурата на специалностите, 
утвърдени от министъра на здравеопазването.

(2) Учебните програми се разработват 
от националния консултант по съответната 
специалност, а когато няма определен та-
къв – от председател на изпитна комисия за 
държавен изпит за специалност, определен 
от министъра на здравеопазването.

(3) Лицата по ал. 2, разработили учебните 
програми, ги съгласуват със съответната съ-
словна организация и висшите училища и ги 
предлагат на министъра на здравеопазването 
за утвърждаване.

(4) Учебните програми за военномеди-
цинските специалности се разработват от 
Военномедицинската академия, съгласуват 
се с министъра на отбраната и се предлагат 
за утвърждаване от министъра на здраве- 
опазването.

(5) Министерството на здравеопазването 
изпраща утвърдените учебни програми на 
висшите училища, които ги публикуват на 
интернет страниците си.

(6) В учебните програми по ал. 1 се 
включва:

1. задължителното теоретично и практи-
ческо обучение и тяхната продължителност 
съгласно срока, определен в приложение № 1;

2. разпределението по области или модули 
от медицинската наука и практика и тяхната 
продължителност;

3. задължителните колоквиуми и срокове 
за полагането им;

4. знанията, уменията и компетентностите, 
които специализантът следва да придобие.

(7) При необходимост лицата по ал. 2 акту-
ализират учебните програми за придобиване 
на специалност в съответствие с развитието 
на медицинската наука и практика и ги 
предлагат на министъра на здравеопазването 
за утвърждаване.

(8) Актуализираните учебни програми 
се прилагат по отношение на започналите 
обучение за придобиване на специалност 
след утвърждаването им.

Чл. 10. (1) В случаите, когато се провежда 
обучение за придобиване на втора специ-
алност, в която има раздели или модули, 
изучавани в първата, тези части от учебната 
програма със съответните срокове могат да 
бъдат признати при условия и по ред, опре-
делени от висшите училища. 

(2) Признаването на части от учебната 
програма по ал. 1 може да обхваща не пове-
че от половината от продължителността на 
обучението по втората специалност, посочена 
в приложение № 1.

Г л а в а  в т о р а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 11. (1) Обучението за придобиване 
на специалност, при която се извършват 
лечебно-диагностична дейност или здравни 
грижи, наричана за краткост „клинична 
специалност“, се осъществява въз основа 
на сключен срочен трудов договор на осно-
вание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда 
на пълно работно време с база за обучение 
по съответната специалност на длъжност за 
специализант, посочена в чл. 17, ал. 1. Дого-
ворът е със срок до датата на придобиване 
на права на специалист, но не по-късно от 
една година от допускането на специализанта 
до държавен изпит.

(2) Структурата, в която е назначен специ-
ализантът, трябва да осъществява дейности 
по специалността, по която той се обучава.

(3) В договора по ал. 1 се посочва за-
дължението на ръководителя на базата за 
обучение да осигури присъствието на спе-
циализанта в друго лечебно заведение или 
в национален център по проблемите на об-
щественото здраве за частите от учебната 
програма, които базата за обучение не може 
да проведе, и за предвиденото в учебната 
програма теоретично обучение.

(4) Обучението за придобиване на спе-
циалност, при която не се извършват ле-
чебно-диагностична дейност или здравни 
грижи, наричана за краткост „неклинична 
специалност“, се осъществява въз основа 
на заповед на ректора на висшето училище.
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(5) Обучението за придобиване на воен-
номедицинска специалност се осъществява 
въз основа на заповед на началника на Во-
енномедицинската академия.

Чл. 12. (1) Обучението за придобиване на 
клинична специалност започва от датата на 
постъпване на специализанта на работа в 
базата за обучение въз основа на договор по 
чл. 11, ал. 1 или чл. 13, ал. 2, а обучението 
за придобиване на неклинична специалност 
започва от датата, посочена в заповедта на 
ректора на висшето училище.

(2) Обучението за придобиване на во-
енномедицинска специалност започва от 
датата, посочена в заповедта на началника 
на Военномедицинската академия.

Чл. 13. (1) Центровете за спешна меди-
цинска помощ и други лечебни заведения, 
които нямат положителна акредитационна 
оценка за обучение по съответната специ-
алност, могат да сключват договори с бази 
за обучение по чл. 5, ал. 2 за обучение по 
клинични специалности на свои служители.

(2) Отношенията между лечебното за-
ведение по ал. 1, което няма положителна 
акредитационна оценка за обучение, и слу-
жителя му, който ще се обучава по клинична 
специалност, се уреждат по реда на чл. 234 
от Кодекса на труда.

Чл. 14. (1) В 7-дневен срок от сключването 
на договора по чл. 11, ал. 1 или чл. 13, ал. 2 
базата за обучение изпраща във висшето 
училище, с което има сключен договор, за-
верени копия на следните документи:

1. документ за самоличност на специ-
ализанта;

2. диплома за придобитата от специализан-
та професионална квалификация в Република 
България или документ, удостоверяващ пра-
вото на специализанта да упражнява съот-
ветната професия, когато професионалната 
квалификация е придобита в друга държава;

3. трудов договор на специализанта с 
базата за обучение, съответно договори по 
чл. 13, ал. 1 и 2;

4. удостоверение за членство на специали-
занта в съответната съсловна организация;

5. заповедта за присъждане на положи-
телна акредитационна оценка на лечебното 
заведение за обучение на специализанти по 
съответната специалност.

(2) В 14-дневен срок от получаване на доку-
ментите по ал. 1 висшето училище проверява 
дали подадените документи са в съответствие 
с изискванията на тази наредба. В случай 
че са спазени изискванията на наредбата, 
висшето училище регистрира специализанта 
и издава книжка за специализация. 

(3) В книжката за специализация се вписва 
регистрационният номер на специализанта 
от регистъра на специализантите по чл. 8, 
ал. 2. Висшето училище изпраща книжката 

за специализация на базата за обучение в 
7-дневен срок от получаване на номера от 
регистъра на специализантите.

(4) В случай че са установени несъответ-
ствия на подадените документи с изисквани-
ята на наредбата, висшето училище писмено 
уведомява базата за обучение и определя 
срок за отстраняването им.

(5) В 7-дневен срок от отстраняване на 
несъответствията по ал. 4 висшето училище 
регистрира специализанта и издава книжка 
за специализация.

(6) В случай че несъответствията по ал. 4 
не са отстранени в определения срок, висшето 
училище не регистрира специализанта, за 
което уведомява базата за обучение.

(7) Когато специализантът се обучава по 
неклинична специалност, висшето училище, 
издало заповедта за провеждане на обуче-
нието, регистрира специализанта и издава 
книжката за специализация.

(8) Военномедицинската академия ре-
гистрира специализанта, обучаващ се по 
военномедицинска специалност, и издава 
книжката за специализация по военноме-
дицинските специалности.

Чл. 15. (1) Теоретичното обучение се про-
вежда в редовна форма, а ако е предвидено 
в учебната програма, може да се провежда 
и дистанционно.

(2) Практическото обучение по клинич-
ните специалности се провежда на пълно 
работно време съобразно характера на 
дейностите по съответната специалност. 
Обучението се осъществява чрез личното 
участие на специализанта в дейностите, 
извършвани в базата за обучение, като той 
носи отговорност за извършваната от него 
дейност в съответствие с действащите ме-
дицински стандарти и правилата за добра 
медицинска практика. 

(3) Трудовото възнаграждение на специ-
ализанта, получавано за извършваната от 
него дейност, не може да бъде по-малко от 
минималния месечен размер на осигури-
телния доход за съответната икономическа 
дейност и квалификационна група професии, 
определен със Закона за бюджета на Държав-
ното обществено осигуряване за съответната 
календарна година.

(4) Практическото обучение по неклинич-
ните специалности се извършва съобразно 
утвърдената учебна програма.

(5) Колоквиумите, предвидени в учебна-
та програма, се провеждат пред комисия, 
определена със заповед на ръководителя на 
базата за обучение, която се състои от най-
малко двама членове.

Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на 
специалността „Обща медицина“ се провежда 
съобразно учебната програма за срок три 
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години, от които теоретично обучение – 8 ме-
сеца, и практическо обучение – 28 месеца.

(2) В продължителността на практическото 
обучение по ал. 1 се включват най-малко 
6 месеца обучение в акредитирано лечебно 
заведение за болнична помощ и най-малко 
6 месеца – в амбулатория за първична ме-
дицинска помощ, акредитирана за обучение 
по „Обща медицина“.

Чл. 17. (1) Базите за обучение обявяват 
целогодишно, включително на интернет 
страниците си, свободните длъжности за 
специализанти, които могат да бъдат: „ле-
кар, специализант по …“, „лекар по дентална 
медицина, специализант по …“, „фармацевт, 
специализант по …“, „медицинска сестра, 
специализант по …“, „акушерка, специализант 
по …“, „фелдшер, специализант по …“, „реха-
билитатор, специализант по …“, „инспектор 
по обществено здраве, специализант по …“. 
За лицата с немедицинско образование се 
обявява подходяща за тях длъжност за спе-
циализант.

(2) В 14-дневен срок базите за обучение 
уведомяват Министерството на здравеопазва-
нето за обявените от тях свободни длъжности 
за специализанти.

(3) Заемането на длъжностите по ал. 1 се 
извършва в съответствие с изискванията на 
Кодекса на труда.

(4) Времето, през което лекарите, лека-
рите по дентална медицина, фармацевтите, 
медицинските сестри, акушерките, фелдше-
рите, рехабилитаторите и инспекторите по 
обществено здраве работят по трудов договор 
с база за обучение на длъжност, различна от 
посочената в ал. 1, не се зачита за обучение 
за придобиване на специалност.

Чл. 18. (1) Приемът на специализанти 
по неклинични специалности се извършва 
след проведен конкурс по документи по ред, 
определен от висшите училища.

(2) Местата за специализанти по ал. 1 се 
определят от ректора на висшето училище 
или определено от него длъжностно лице.

(3) Предложения за места по ал. 2 до 
висшето училище, с което имат сключен до-
говор за обучение на специализанти, подават 
и националните центрове по проблемите на 
общественото здраве и Военномедицинска-
та академия, които извършват обучение по 
съответната специалност.

(4) Редът и сроковете за подаване на 
предложенията по ал. 3 се определят от 
висшите училища.

(5) Висшите училища обявяват на интернет 
страниците си определените от тях места за 
специализанти по неклинични специалности.

(6) Приемът на специализанти по воен-
номедицински специалности се извършва 
след проведен конкурс по документи по ред, 
определен от Военномедицинската академия.

Чл. 19. (1) Гражданите на държава – член-
ка на Европейския съюз, другите държави 
от Европейското икономическо пространство 
и Швейцария, придобили професионалната 
си квалификация в държава, различна от 
Република България, могат да започнат обу-
чение за придобиване на специалност след 
признаване на професионалната им квали-
фикация по реда на Закона за признаване 
на професионални квалификации.

(2) Чужденците, извън тези по ал. 1, могат 
да кандидатстват за обучение за придобиване 
на специалност в системата на здравеопаз-
ването при следните условия:

1. владеят български език и професионал-
ната терминология на български език и имат 
призната професионална квалификация по 
медицинска професия по реда на Закона за 
признаване на професионални квалификации 
в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона 
за здравето, или

2. владеят български език и професио-
налната терминология на български език и 
успешно са положили изпит в случаите по 
чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за 
здравето.

(3) Лицата, придобили професионална 
квалификация по немедицинска професия 
в чужбина, могат да кандидатстват за обу-
чение за придобиване на специалност след 
признаване на висшето им образование по 
реда на Закона за висшето образование.

Чл. 20. (1) Ръководителят на базата за 
обучение определя за ръководител на спе-
циализанта лице с призната съответна спе-
циалност и трудов стаж по нея не по-малко 
от 5 години.

(2) Ръководителят на специализанта:
1. изработва индивидуален учебен план в 

срок до един месец от сключването на трудо-
вия договор или от издаването на заповедта 
за провеждане на обучението, който включва 
и списък със задължителните умения и ком-
петентности, които специализантът следва 
да придобие по време на обучението си; 
индивидуалният учебен план се утвърждава 
от ръководителя на базата за обучение;

2. участва в провеждането на колокви-
умите;

3. контролира и съдейства за изпълнението 
на изискваните по учебната програма прак-
тически дейности (изследвания, операции, 
манипулации и други);

4. оценява напредъка на специализанта 
в края на всяка година от обучението на 
специализанта и отбелязва задължителните 
умения и компетентности, които специали-
зантът е овладял до момента;

5. изготвя атестат за практическата дей-
ност, реализирана по време на обучението и 
изпълнението на индивидуалния учебен план;
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6. може да присъства на държавния изпит 
на специализанта.

(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат ръково-
дители на не повече от трима специализанти.

Чл. 21. (1) Практическото обучение по 
модули и раздели, които не могат да се про-
веждат в базата за обучение, се провежда 
в други лечебни заведения или национални 
центрове по проблемите на общественото 
здраве – бази за обучение. 

(2) Условията и редът за провеждане на 
практическото обучение на специализанти-
те за времето, за което се обучават в друго 
лечебно заведение или национален център 
по проблемите на общественото здраве, се 
определят в договор между базата за обуче-
ние на специализанта и приемащото лечебно 
заведение или национален център. 

(3) Приемащото лечебно заведение или 
национален център по проблемите на об-
щественото здраве издава на специализанта 
удостоверение за всеки преминат модул или 
раздел от учебната програма.

(4) Част от практическото обучение може 
да се провежда и в чужбина със съгласие-
то на ръководителя на базата за обучение. 
Признаването на проведеното в чужбина 
обучение се извършва по реда на чл. 23.

Чл. 22. (1) Висшите училища и национал-
ните центрове по проблемите на обществено-
то здраве обявяват на интернет страниците 
си план-график за провеждане на включеното 
в учебните програми теоретично обучение 
по различните специалности и определените 
от тях такси за участие.

(2) Специализантът може да провежда 
част от теоретичното си обучение и в друго 
избрано от него висше училище, различно 
от висшето училище по чл. 14, ал. 2, в което 
е регистриран.

(3) Висшето училище по ал. 2, което е 
провело част от обучението, и националните 
центрове по проблемите на общественото 
здраве издават удостоверение за всяка пре-
мината от специализанта част от теоретич-
ното обучение.

Чл. 23. (1) Медицински специалисти, които 
са провели етап на обучение за придобиване 
на специалност в чужбина и имат право да 
упражняват медицинска професия съгласно 
Закона за здравето, могат да продължат 
обучението си по същата специалност по 
реда на тази наредба след признаване на 
проведения период на обучение, при условия 
и по ред, определени от висшето училище, 
регистрирало специализанта, или от Воен-
номедицинската академия – за военномеди-
цинските специалности.

(2) Лица, провели обучение по специал-
ност от номенклатурата на специалностите в 
чужбина по програма, съответстваща на ут-
върдената от министъра на здравеопазването 

учебна програма по съответната специалност, 
могат да подадат документи за допускане 
до държавен изпит в избрано от тях висше 
училище или Военномедицинската академия 
за военномедицинските специалности. 

(3) Преценката за това, дали е изпълнена 
утвърдената от министъра на здравеопаз-
ването учебна програма, се извършва при 
условия и по ред, определени от висшето 
училище или Военномедицинската академия 
за военномедицинските специалности.

(4) При извършване на преценката по 
ал. 3 задължително се изискват становища 
на най-малко двама специалисти по съот-
ветната специалност, заемащи академична 
длъжност „доцент“ или „професор“.

Чл. 24. (1) Обучението за придобиване на 
специалност се прекъсва в следните случаи:

1. когато специализантът не провежда 
обучение за придобиване на специалност 
повече от 1 месец;

2. при налагане на наказание заличаване 
от регистъра на регионалната колегия на 
съответната съсловна организация за срока 
на заличаването;

3. в случаите по чл. 192 и 193 от Закона 
за здравето.

(2) В 7-дневен срок от настъпването на 
обстоятелство по ал. 1 ръководителят на ба-
зата за обучение уведомява писмено висшето 
училище, регистрирало специализанта.

(3) Обучението за придобиване на спе-
циалност се прекъсва със заповед на ръ-
ководителя на висшето училище или на 
Военномедицинската академия.

(4) Обучението за придобиване на специал-
ност се удължава със срока на прекъсването.

Чл. 25. (1) Обучението за придобиване на 
специалност се прекратява в следните случаи:

1. прекратяване на трудовия договор с 
базата за обучение на основанията, предви-
дени в Кодекса на труда;

2. наложено с влязла в сила присъда 
наказание, свързано с упражняването на 
професията;

3. показани слаби резултати при усвоява-
нето на учебната програма;

4. по молба на специализанта.
(2) В 7-дневен срок от настъпването на 

обстоятелство по ал. 1 ръководителят на ба-
зата за обучение уведомява писмено висшето 
училище, регистрирало специализанта.

(3) В случаите по ал. 1 базата за обучение 
издава на специализанта удостоверение за 
преминатото до момента практическо обу-
чение за придобиване на специалност и му 
предоставя заверено копие на документите, 
удостоверяващи преминатото обучение.

(4) Обучението за придобиване на спе-
циалност се прекратява със заповед на 
ръководителя на висшето училище или Во-
енномедицинската академия.
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Чл. 26. Висшите училища и Военноме-
дицинската академия изпращат в Минис-
терството на здравеопазването копие на 
заповедта за прекъсване или прекратяване на 
обучението за придобиване на специалност 
в 7-дневен срок от издаването є.

Чл. 27. (1) Когато лечебното заведение 
или националният център по проблемите на 
общественото здраве престане да отговаря 
на условията за база за обучение по чл. 5, 
ал. 2, трудовите договори със специализан-
тите се прекратяват. 

(2) В случаите по ал. 1 лечебното заве-
дение или националният център издава на 
специализанта удостоверение за преминатото 
до момента практическо обучение за при-
добиване на специалност и му предоставя 
заверено копие на документите, удостоверя-
ващи преминатото обучение.

(3) Специализантът има право да сключи 
трудов договор с друга база за обучение и да 
продължи своето обучение за придобиване 
на специалност.

(4) Времето, през което медицински или 
немедицински специалист работи в лечебно 
заведение или национален център по про-
блемите на общественото здраве, което не е 
база за обучение по съответната специалност, 
не се зачита за обучение за придобиване на 
специалност. 

Г л а в а  т р е т а

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Чл. 28. До държавен изпит за специал-
ност се допускат специализантите, които са 
изпълнили съответната учебна програма и 
индивидуален учебен план в срок до 28 фев-
руари за майска сесия и в срок до 30 сеп-
тември за декемврийска сесия. Преценката 
за това, дали е изпълнена утвърдената от 
министъра на здравеопазването учебна про-
грама, се извършва при условия и по ред, 
определени от висшето училище по чл. 14, 
ал. 2, регистрирало специализанта и издало 
книжката за специализация.

Чл. 29. (1) Министърът на здравеопаз-
ването веднъж на три години със заповед 
утвърждава състава на изпитните комисии 
за държавен изпит за специалност.

(2) По всяка специалност се утвърждават 
не повече от две комисии, като всяка комисия 
се състои от не повече от 10 души.

(3) Съставът на всяка изпитна комисия 
за държавен изпит за специалност включва 
председател и не по-малко от двама членове, 
които заемат академична длъжност „доцент“ 
или „професор“ или притежават научна сте-
пен „доктор на науките“.

Чл. 30. (1) Предложения за състава на 
изпитните комисии се правят не по-къс-
но от 20 декември на предходната година 
от ръководителите на висшите училища 

и националните центрове по проблемите 
на общественото здраве, а по военномеди-
цинските специалности – от началника на 
Военномедицинската академия.

(2) Към предложенията се прилагат копия 
на свидетелствата за призната специалност, 
копия на документи, удостоверяващи, че ли-
цата заемат академична длъжност „доцент“ 
или „професор“ или притежават научна 
степен „доктор на науките“.

Чл. 31. (1) Председателят на всяка изпитна 
комисия осигурява равномерното участие на 
всеки от членовете за съответните сесии, 
като изготвя разпределение по дати и ги 
включва на ротационен принцип. 

(2) Разпределението се изпраща на чле-
новете на комисиите не по-късно от 14 дни 
преди първата изпитна дата, като се посочват 
мястото, датата и часът на провеждане на 
всеки изпит. Копие от разпределението се 
изпраща в същите срокове до Министерството 
на здравеопазването и до висшите училища.

Чл. 32. (1) Държавните изпити за специал-
ност се организират ежегодно и се провеждат 
в две изпитни сесии: от 1 до 31 май и от 
1 до 31 декември.

(2) Специализантите имат право на едно 
явяване на държавен изпит за специалност 
в рамките на една изпитна сесия.

Чл. 33. (1) За допускане до държавен изпит 
специализантите подават лично заявление до 
ректора на висшето училище, регистрирало 
специализанта и издало книжката за специ-
ализация. Специализантите по военномеди-
цински специалности подават заявление до 
началника на Военномедицинската академия.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава от 
1 до 28 февруари за изпитната сесия през 
май и от 1 до 30 септември за изпитната 
сесия през декември.

(3) Към заявлението за допускане до дър-
жавен изпит се прилагат следните документи:

1. книжка за специализация;
2. документ, издаден от базата за обучение, 

удостоверяващ изпълнението на учебната 
програма, включително извършените опера-
ции, манипулации и други, когато съгласно 
учебната програма се изисква изпълнението 
на определен брой медицински дейности;

3. удостоверения за преминатите модули 
или раздели от учебната програма, които са 
проведени извън базата за обучение;

4. удостоверения за проведеното теоре-
тично обучение;

5. атестат от ръководителя на специали-
занта за практическата дейност, реализирана 
по време на обучението и изпълнението на 
индивидуалния учебен план, и списък с при-
добитите от специализанта компетентности 
и умения.
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(4) При установяване на непълнота на 
документите висшето училище изисква от 
специализанта предоставяне на необходи-
мите документи, доказващи изпълнението 
на учебната програма.

(5) Висшето училища уведомява специали-
зантите за допускането им до държавен изпит, 
както и за причините за недопускането им.

Чл. 34. (1) Висшите училища и Военно-
медицинската академия:

1. изпращат в Министерството на здраве-
опазването в срок до 20 март за изпитната 
сесия през май и в срок до 20 октомври за 
изпитната сесия през декември списък на 
допуснатите до държавен изпит специали-
занти по съответните специалности;

2. уведомяват специализантите за мястото, 
датата и часа на провеждане на изпитите в 
срок до 15 април за изпитната сесия през 
май и в срок до 15 ноември за изпитната 
сесия през декември;

3. изпращат на председателите на изпитни-
те комисии извлечение от заповедта на ми-
нистъра на здравеопазването за съответната 
комисия за държавен изпит за специалност, 
документите на допуснатите специализанти и 
изпитен протокол за всеки в срок до 15 април 
и 15 ноември за изпитните сесии съответно 
през май и през декември.

(2) Министерството на здравеопазването:
1. разпределя допуснатите до държавен 

изпит специализанти по комисиите за дър-
жавен изпит; 

2. уведомява председателите на изпитните 
комисии за броя на допуснатите до държа-
вен изпит специализанти, разпределени в 
тяхната комисия;

3. уведомява висшите училища и Военно-
медицинската академия за определените от 
председателите на комисиите изпитни дати.

(3) Председателите на изпитните комисии 
изпращат в Министерството на здравеопаз-
ването определените от тях изпитни дати в 
срок до 5 април за изпитната сесия през май 
и в срок до 5 ноември за изпитната сесия 
през декември.

Чл. 35. Държавният изпит за специалност 
се провежда чрез полагане на практически и 
теоретичен изпит в два последователни дни. 
Комисията допуска до теоретичен изпит само 
лицата, които са издържали практическия 
изпит. Теоретичният изпит може да включва 
и полагане на тест.

Чл. 36. (1) Резултатите от държавния из-
пит се вписват от председателя на изпитната 
комисия в изпитен протокол като „издържал 
изпита за специалност“ или „неиздържал 
изпита за специалност“. Изпитният прото-
кол се подписва от членовете на комисията 
и се прилага към документите на специ-
ализанта, които се връщат от председателя 

на комисията на висшето училище или на 
Военномедицинската академия в 7-дневен 
срок от провеждане на изпита.

(2) На неиздържалите изпита за специал-
ност комисията отразява в изпитния протокол 
мотивите за неуспешния резултат, разделите 
от специалността, по които специализантът 
няма достатъчни знания, и препоръки.

Чл. 37. Лицата, които са положили успеш-
но държавния изпит, получават свидетелство 
за призната специалност, издадено от висшето 
училище, допуснало специализанта до дър-
жавен изпит, или от Военномедицинската 
академия в съответствие с изискванията на 
Наредбата за държавните изисквания към 
съдържанието на основните документи, из-
давани от висшите училища, приета с ПМС 
№ 215 от 2004 г. (ДВ, бр. 75 от 2004 г.).

Чл. 38. Права, произтичащи от призната 
специалност, се признават от 1 юни за лицата, 
които успешно са положили държавния изпит 
през изпитната сесия през май, и от 1 яну-
ари – за успешно положилите държавния 
изпит през изпитната сесия през декември.

Чл. 39. Специализантите, които не са 
издържали успешно държавния изпит, имат 
право на следващото явяване да бъдат раз-
пределени в изпитна комисия с различен 
състав при условие, че е утвърдена повече 
от една комисия по специалността.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 40. (1) За теоретичното обучение, 
предвидено в учебните програми, се запла-
ща такса, определена от висшето училище 
или националния център по проблемите на 
общественото здраве, провеждащи теоре-
тичното обучение, или Военномедицинската 
академия. 

(2) Таксата по ал. 1 за български граж-
дани, граждани на държави – членки на 
Европейския съюз, на другите държави от 
Европейското икономическо пространство и 
на Швейцария не може да надхвърля 50 % 
от месечната минимална работна заплата 
за страната за един месец. Таксите за по-
кратко от един месец теоретично обучение 
се изчисляват пропорционално.

(3) Таксата за теоретичното обучение 
може да бъде заплащана от специализанта, 
базата за обучение, от Министерството на 
здравеопазването за местата по чл. 45 или 
от друг източник, включително със средства 
от европейски проекти и програми.

Чл. 41. (1) За практическото обучение 
по неклинични и военномедицински спе-
циалности се заплаща такса, определена от 
висшето училище, националния център по 
проблемите на общественото здраве или 
Военномедицинската академия, провеждащи 
съответното практическо обучение.
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(2) Таксата за български граждани, граж-
дани на държави – членки на Европейския 
съюз, на другите държави от Европейското 
икономическо пространство и на Швейцария 
не може да надхвърля 50 % от месечната 
минимална работна заплата за страната за 
един месец. Таксите за по-кратко от един ме-
сец практическо обучение се изчисляват 
пропорционално.

(3) Таксата за обучението по ал. 1 може 
да бъде заплащана от специализанта, от 
Министерството на здравеопазването за 
местата по чл. 45 или от друг източник, 
включително със средства от европейски 
проекти и програми.

Чл. 42. Чужденците, които имат разрешено 
постоянно пребиваване в Република Бълга-
рия, бежанците и чужденците от българска 
народност заплащат таксите, предвидени за 
българските граждани.

Чл. 43. (1) Средствата от държавния бю-
джет за финансиране на таксата за обучението 
на местата по чл. 45 се планират по бюджета 
на Министерството на здравеопазването.

(2) Министерството на здравеопазването 
сключва договори с висшите училища и 
Военномедицинската академия за предос-
тавяне на средствата по ал. 1 въз основа на 
представена справка за проведеното обучение 
по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 в съответното 
висше училище от специализантите, приети 
на места по чл. 45.

(3) Средствата по ал. 1 за проведеното 
обучение от специализантите, приети на 
места по чл. 45 в националните центрове 
по проблемите на общественото здраве, 
второстепенни разпоредители с бюджет към 
министъра на здравеопазването, се предоста-
вят от Министерството на здравеопазването 
на тримесечие въз основа на представена 
справка за проведеното обучение по чл. 40, 
ал. 1 и чл. 41, ал. 1 в съответния национа-
лен център по проблемите на общественото 
здраве от специализантите, приети на места 
по чл. 45.

Г л а в а  п е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИ-
АЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪР-

ЖАВАТА

Чл. 44. (1) Регионалните здравни ин-
спекции съвместно с районните колегии 
на съсловните организации проучват по-
требностите в областта от съответните 
специалисти и въз основа на информацията 
в регионалните регистри на членовете на 
съответната съсловна организация изготвят 
и представят ежегодно от 1 до 31 май на 
министъра на здравеопазването анализ на 
състоянието на специалистите в областта на 
здравеопазването.

(2) Анализът включва следната информа-
ция по специалности от номенклатурата на 
специалностите:

1. брой на придобилите и упражняващите 
специалност и тяхната възраст;

2. осигуреност на населението на областта 
със съответен вид специалисти;

3. потребностите на населението от спе-
циалисти;

4. прогноза за броя на упражняващите 
специалност и тяхната възраст и за потреб-
ностите от специалисти през следващите 
пет години.

(3) Висшите училища подават в Министер-
ството на здравеопазването информация за 
регистрираните от тях носители на наградата 
„Златен Хипократ“ и „Златен Гален“, както 
и пълните отличници по специалностите от 
професионално направление „Здравни гри-
жи“ ежегодно в срок до 1 септември.

Чл. 45. Въз основа на информацията от 
анализите на състоянието на специалистите в 
здравеопазването по области и информацията 
по чл. 44, ал. 3 и в съответствие с целите 
и приоритетите на националната здравна 
стратегия министърът на здравеопазването 
ежегодно в срок до 30 септември определя със 
заповед броя на местата за специализанти, 
разпределени по специалности и по висши 
училища, за които държавата ще финансира 
обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1.

Чл. 46. (1) На местата за специализанти, 
за които държавата ще финансира обучението 
по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1, могат да 
кандидатстват специализанти, обучаващи се 
по специалности и регистрирани във висши 
училища, включени в заповедта по чл. 45, 
които са български граждани, граждани на 
държави – членки на Европейския съюз, 
на другите държави от Европейското ико-
номическо пространство и на Швейцария, 
както и чужденците, които имат разрешено 
постоянно пребиваване в Република Бълга-
рия, бежанците и чужденците от българска 
народност.

(2) Лицата по ал. 1 подават заявление във 
висшето училище, което ги е регистрирало, 
в срок от 1 до 31 октомври.

(3) Висшето училище класира кандидатите 
в срок до 1 декември и уведомява писмено 
класираните кандидати. Класирането се 
публикува и на интернет страницата на вис- 
шето училище.

(4) Висшите училища изпращат в Минис-
терството на здравеопазването на хартиен и 
електронен носител данните на класираните 
кандидати в 7-дневен срок от класирането.

Чл. 47. При наличие на повече кандидати 
от броя на утвърдените места, финансира-
ни от държавата, класирането се извършва 
съобразно средния успех от следването и 
от държавните изпити. Класират се всички 
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кандидати с еднакъв успех от следването и от 
държавните изпити на последното утвърдено 
място за съответната специалност.

Чл. 48. Финансирането на обучението 
по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 на кла-
сираните кандидати започва от 1 януари на 
следващата календарна година.

Г л а в а  ш е с т а

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕ-
НИЕТО

Чл. 49. (1) Висшите училища, Военноме-
дицинската академия, националните центро-
ве по проблемите на общественото здраве 
и лечебните заведения – бази за обучение, 
осигуряват качеството на обучението за 
придобиване на специалност в системата 
на здравеопазването чрез вътрешна систе-
ма за оценяване, поддържане и развитие на 
качеството на обучението, която включва и 
проучване на мнението на специализантите 
най-малко веднъж годишно. 

(2) Целта на системата по ал. 1 е да под-
държа, развива и контролира качеството на 
обучението за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването.

Чл. 50. (1) Вътрешната система за оценява-
не, поддържане и развитие на качеството на 
обучението за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването включва 
най-малко:

1. за лечебните заведения и националните 
центрове по проблемите на общественото 
здраве – бази за обучение:

а) разработване на вътрешни правила, с 
които се регламентират правата и задълже-
нията на специализантите, на ръководителите 
на специализантите и на други участници в 
процеса на обучение;

б) периодичен анализ на резултатите от 
участието на специализанта в изпълнението 
на предвидените в учебната програма опе-
рации, манипулации, изследвания и други 
практически дейности;

в) провеждане на анкета сред персонала на 
структурата на базата за обучение (включващ 
лекари, медицински сестри и др.) относно 
комуникативните умения на специализанта и 
способността му за работа в екип най-малко 
веднъж годишно;

г) организиране на дейности за поддържане 
и повишаване квалификацията на ръково-
дителите на специализантите;

д) провеждане на анкета сред специали-
зантите най-малко веднъж годишно относно 
качеството на обучение за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването 
в базата за обучение;

е) анализ на успеваемостта на държавен 
изпит за специалност на специализантите, 
обучавани в съответната база;

ж) огласяване на резултатите от прове-
дени вътрешни и външни одити във връзка 
с обучението;

2. за висшите училища и Военномедицин-
ската академия:

а) организиране на дейности за поддържане 
и повишаване квалификацията на препода-
вателите на специализантите;

б) провеждане на анкета сред специали-
зантите най-малко веднъж годишно;

в) огласяване на резултатите от проведе-
ни вътрешни и външни одити във връзка с 
обучението.

(2) Конкретната система за поддържане 
на качеството, начинът є на функциониране, 
както и редът за проучване на мнението на 
специализантите и начинът на оповестя-
ване на резултатите от него се определят 
от висшето училище, Военномедицинската 
академия, националните центрове по про-
блемите на общественото здраве и лечебните 
заведения – бази за обучение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Специализантите, които са при-
ети по реда на отменената Наредба № 34 
от 2006 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 
2007 г.), могат да:

1. продължат обучението си при условията, 
при които са приети, без да се прилагат по 
отношение на тях разпоредбите на чл. 11а 
от отменената Наредба № 34 от 2006 г. за 
придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването;

2. продължат обучението си по реда на 
тази наредба, като в тримесечен срок от 
влизането є в сила сключат трудов договор 
на пълно работно време по реда на чл. 11, 
ал. 1 с база за обучение.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 специали- 
зантът подава във висшето училище заявле-
ние за прекратяване на договора за обучение, 
сключен по реда на отменената Наредба № 34 
от 2006 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването. 

(3) В 7-дневен срок от прекратяването на 
договора по ал. 2 висшите училища писме-
но уведомяват за това Министерството на 
здравеопазването.

§ 2. Конкурсите за прием на специали-
занти, които са започнали към датата на 
влизане в сила на тази наредба, се довършват 
по досегашния ред.

§ 3. До утвърждаването на учебните 
програми по реда на чл. 9 обучението се 
извършва съгласно утвърдените по реда 
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на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за 
придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването учебни програми.

§ 4. Лицата, придобили специалност, чието 
наименование е променено в номенклатурата 
на специалностите по чл. 1, ал. 2, се ползват 
с правата на специалист по специалност съ-
ответно посочена в приложение № 2.

§ 5. Лицата по § 3 от преходните и заклю-
чителните разпоредби от Закона за съслов-
ната организация на медицинските сестри, 
акушерките и асоциираните медицински 
специалисти имат право да се обучават за 
придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването по реда на тази наредба.

§ 6. За свидетелство за призната специ-
алност по смисъла на чл. 37 се признават 
издадените преди влизане в сила на наред-
бата документи за призната специалност и 
признати права на специалист:

1. диплома за първа специалност, издадена 
от ректора на медицинска академия съгласно 
отменената Наредба за следдипломна ква-
лификация на висшите медицински кадри; 

2. свидетелство за втора специалност, 
издадено от ректора на медицинска ака-
демия съгласно отменената Наредба за 
следдипломна квалификация на висшите 
медицински кадри; 

3. документ, удостоверяващ легализиране 
на документи за получена в чужбина ме-
дицинска специалност, издаден от Минис-
терството на народното здраве съгласувано 
с Комитета за наука, технически прогрес 
и висше образование съгласно отменената 
Наредба за следдипломна квалификация на 
висшите медицински кадри; 

4. диплома за основна специалност, издаде-
на от ректора на висш медицински институт 
съгласно отменената Наредба № 11 от 1994 г. 
за следдипломното обучение на специали-
стите с висше медицинско образование в 
системата на здравеопазването; 

5. свидетелство за призната специалност, 
издадено от ректор на висше училище или 
началника на Военномедицинската акаде-
мия съгласно отменените Наредба № 47 от 
1995 г. за следдипломно обучение на специ-
алистите с висше образование в системата 
на здравеопазването, Наредба № 31 от 2001 г. 
за следдипломно обучение в системата на 
здравеопазването и Наредба № 34 от 2006 г. 
за придобиване на специалност в системата 
на здравеопазването.

§ 7. Лицата, придобили основна специ-
алност преди влизане в сила на наредбата, 
както и придобилите специалност по реда 
на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за 
придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването могат да се обучават за 
придобиване на специалност по реда на тази 
наредба, като се зачита част от обучението 

им по признатата специалност при условия 
и по ред, определени от висшето училище и 
при спазване изискването на чл. 10.

§ 8. Специализантите, които към влиза-
нето в сила на тази наредба не са придобили 
специалност при условията на § 5, т. 1 от 
преходните и заключителните разпоредби 
на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за 
придобиване на специалност в системата на 
здравеопазването, се допускат до държавен 
изпит след изпълнение на актуализирани 
индивидуални учебни планове по реда на 
тази наредба в съответствие с утвърдените по 
реда на чл. 9, ал. 1 и § 3 учебни програми. В 
свидетелствата им за призната специалност 
се вписва наименованието на специалността 
от номенклатурата по чл. 1, ал. 2. 

§ 9. (1) В едномесечен срок от влизане 
в сила на наредбата министърът на здра-
веопазването определя със заповед броя на 
местата за специализанти, разпределени по 
специалности и по висши училища, за които 
държавата ще финансира таксата за обучение-
то по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 за 2015 г. 
въз основа на информацията от анализите на 
състоянието на специалистите в областта на 
здравеопазването, предоставени по реда на 
чл. 18б, ал. 2 от отменената Наредба № 34 
от 2006 г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването.

(2) Специализантите по чл. 46, ал. 1 мо-
гат да кандидатстват във висшето училище, 
което ги е регистрирало по реда на чл. 46 за 
финансиране на обучението им, в тримесе-
чен срок от издаване на заповедта по ал. 1.

(3) Висшето училище класира кандидатите 
в едномесечен срок от изтичане на срока 
по ал. 2 в съответствие с изискванията на 
чл. 47 и уведомява писмено класираните 
кандидати. Класирането се публикува и на 
интернет страницата на висшето училище.

(4) Висшите училища изпращат в Минис-
терството на здравеопазването на хартиен и 
електронен носител данните на класираните 
кандидати в 7-дневен срок от класирането.

(5) Финансирането на обучението по 
чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. 1 на класира-
ните кандидати започва от датата на класи-
рането по ал. 3.

§ 10. Наредбата се издава на основание 
чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и отменя 
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването 
(ДВ, бр. 7 от 2007 г.).

§ 11. Наредбата е съгласувана с министъра 
на образованието и науката и с министъра 
на финансите.

Министър: 
Петър Москов
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Приложение № 1 
към чл. 1, ал. 2

Номенклатура на специалностите и сроковете 
за придобиването им в системата на здраве- 

опазването

№ 
по 
ред

Специалност Срок в 
години

I. Специалности за лица с професионална 
квалификация „лекар“

К л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Авиационна медицина 3

2. Акушерство и гинекология 4

3. Ангиология 4

4. Анестезиология и интензивно 
лечение 4

5. Вирусология 3

6. Вътрешни болести 5

7. Гастроентерология 4

8. Гериатрична медицина 4

9. Гръдна хирургия 5

10. Детска гастроентерология 4

11. Детска ендокринология и болести 
на обмяната 4

12. Детска кардиология 4

13. Детска клинична хематология и 
онкология 4

14. Детска неврология 4

15. Детска нефрология и хемодиализа 4

16. Детска пневмология и фтизиатрия 4

17. Детска психиатрия 4

18. Детска ревматология 4

19. Детска хирургия 5

20. Ендокринология и болести на 
обмяната 4

21. Инфекциозни болести 4

22. Кардиология 4

23. Кардиохирургия 5

24. Клинична алергология 4

25. Клинична имунология 4

26. Клинична лаборатория 4

27. Клинична токсикология 4

28. Клинична фармакология и те-
рапия 4

29. Клинична хематология 4

30. Кожни и венерически болести 4

31. Лицево-челюстна хирургия 5

32. Лъчелечение 4

33. Медицинска генетика 4

34. Медицинска онкология 5

№ 
по 
ред

Специалност Срок в 
години

35. Медицинска паразитология 3

36. Микробиология 4

37. Неврохирургия 5

38. Неонатология 4

39. Нервни болести 4

40. Нефрология 4

41. Нуклеарна медицина 4

42. Образна диагностика 4

43. Обща и клинична патология 4

44. Обща медицина 3

45. Ортопедия и травматология 5

46. Очни болести 4

47. Педиатрия 4

48. Пластично-възстановителна и 
естетична хирургия 5

49. Пневмология и фтизиатрия 4

50. Професионални болести 4

51. Психиатрия 4

52. Ревматология 4

53. Спешна медицина 5

54. Спортна медицина 4

55. Съдебна медицина 3

56. Съдебна психиатрия 4

57. Съдова хирургия 5

58. Трансфузионна хематология 4

59. Урология 5

60. Ушно-носно-гърлени болести 4

61. Физикална и рехабилитационна 
медицина 4

62. Хирургия 5

Н е к л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Биохимия 4

2. Епидемиология на инфекциозните 
болести 3

3. Икономика на здравеопазването 2

4. Комунална хигиена 4

5. Медицина на бедствените ситуа-
ции (на катастрофите) 3

6. Обща хигиена 3

7. Патофизиология 3

8. Радиационна хигиена 3

9. Радиобиология 4

10. Социална медицина и здравен 
мениджмънт 4

11. Токсикология 3

12. Трудова медицина 4
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№ 
по 
ред

Специалност Срок в 
години

13. Фармакология 4

14. Хигиена на детско-юношеската 
възраст 

3

15. Хранене и диететика 3

II. Специалности за лица с професионална 
квалификация „лекар по дентална медицина“

К л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Дентална имплантология 3

2. Дентална клинична алергология 3

3. Детска дентална медицина 3

4. Обща дентална медицина 3

5. Оперативно зъболечение и ендо-
донтия

3

6. Орална хирургия 3

7. Ортодонтия 3

8. Пародонтология и заболявания на 
оралната лигавица

3

9. Протетична дентална медицина 3

Н е к л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Биохимия 4

2. Социална медицина и обществено 
дентално здраве

3

III. Специалности за лица с професионална квали-
фикация „лекар“ – преподаватели във факулте-
ти по дентална медицина, или с професионална 
квалификация „лекар по дентална медицина“

К л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Дентална образна диагностика 3

IV. Специалности за лица, притежаващи едновре-
менно професионална квалификация „лекар“ 
и професионална квалификация „лекар по 

дентална медицина“

К л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Дентална, орална и лицево-челюст-
на хирургия

4

V. Специалности за лица с професионална  
квалификация „магистър-фармацевт“

К л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Клинична фармация 3

2. Клинична химия 3

Н е к л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Анализ на лекарствените продукти 3

2. Биохимия 4

3. Болнична фармация 3

4. Лечебни растения и фитофарма-
цевтични продукти

3

5. Организация и икономика на дист-
рибуторската и аптечната практика 

3

№ 
по 
ред

Специалност Срок в 
години

6. Организация и икономика на 
фармацевтичното производство 3

7. Технология на лекарствата с 
биофармация 3

8. Токсикология и токсикологичен 
анализ 3

9. Фармакологи я и фармако т е -
рапия 3

VI. Специалности за лица с професионална 
квалификация по медицинска професия 
от професионално направление „Здравни 

грижи“

К л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Анестезиология и интензивни 
грижи (за медицински сестри 
и акушерки)

1

2. Апаратно поддържане на из -
вънтелесно кръвообращение (за 
медицински сестри и фелдшери)

1

3. Болнична хигиена (превенция 
и контрол на инфекциите) 1

4. Гериатрични здравни грижи (за 
медицински сестри и фелдшери) 1

5. Консултант по кърмене и здра-
вословно и диетично хранене 1

6. Консултант по проблемите на 
майчинството и развитието на 
новороденото (за медицински 
сестри и акушерки)

1

7. Медицинска сестра за социални 
дейности 1

8. Операционна и превързочна 
техника (за медицински сестри 
и акушерки) 

1

9. Педиатрични здравни грижи (за 
медицински сестри и фелдшери) 1

10. Психиатрични здравни грижи 
(за медицински сестри и фелд-
шери)

1

11. Първични здравни грижи (за 
медицински сестри, фелдшери 
и акушерки) 

1

12. Рехабилитационни методики и 
лечение на деца с церебрална 
парализа (за рехабилитатори)

1

13. Специфични грижи за пациенти 
с онкологични заболявания (за 
медицински сестри и фелдшери)

1

14. Специфични грижи за транс-
плантирани пациенти (за ме-
дицински сестри)

1

15. Спешна медицинска помощ (за 
медицински сестри, фелдшери 
и акушерки)

1
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№ 
по 
ред

Специалност Срок в 
години

Н е к л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Обществено здравеопазване (за 
медицински сестри, акушерки, ин-
спектори по обществено здраве и 
фелдшери) 

1

VII. Специалности за лица с висше немедицинско 
образование

К л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Вирусология (за биолози и микро-
биолози) 3

2. Клинична психология (за психо-
лози) 3

3. Клинична химия (за химици, био-
химици и биолози) 3

4. Лабораторна имунология (за би-
олози, биохимици, молекулярни 
биолози, биотехнолози) 

3

5. Медицинска радиологична физика 
(за лица с квалификация в област- 
та на физическите и инженерните 
науки) 

3

6. Микробиология (за микробиолози, 
молекулярни биолози, биолози и 
биотехнолози) 

4

Н е к л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Анализ на лекарствените продукти 
(за химици) 3

2. Биофизика (за биолози и физици) 3

3. Биохимия (за биохимици, биолози, 
молекулярни биолози, химици, 
генетици и биотехнолози)

4

4. Икономика на здравеопазването 2

5. Лечебни растения и билково дело 
(за биолози) 3

6. Медицинска зоология (за биолози) 3

7. Медицинска информатика и здра-
вен мениджмънт 3

8. Медицинска санитарна физика (за 
инженери и физици) 3

9. Организация и икономика на 
фармацевтичното производство 
(за биолози, икономисти, химици 
и инженер-химици) 

3

10. Радиационна хигиена (за лица с 
квалификация в областта на био-
логическите, химическите, физи-
ческите науки и биотехнологиите) 

3

11. Радиобиология (за лица с квали-
фикация в областта на биологиче-
ските, химическите, физическите 
науки, биотехнологиите и генното 
и клетъчното инженерство) 

4

12. Санитарна химия (за химици) 3

№ 
по 
ред

Специалност Срок в 
години

13. Санитарно инженерство (за ин-
женери и архитекти) 3

14. Теоретични основи на медицин-
ската химия (за химици) 3

15. Токсикология (за химици, био-
химици, биолози, молекулярни 
биолози, биотехнолози и еколози)

3

VIII. Специалности за лица с висше медицинско  
и немедицинско образование

Н е к л и н и ч н и  с п е ц и а л н о с т и

1. Анатомия, хистология и цитология 
(за лекари, лекари по дентална 
медицина, биолози, молекулярни 
биолози)

3

2. Медицинска биология (за лекари, 
биолози, молекулярни биолози) 3

3. Медицинска педагогика (за лека-
ри, лекари по дентална медицина, 
фармацевти, лица с професионална 
квалификация по медицинска про-
фесия от професионално направ-
ление „Здравни грижи“, педагози, 
психолози)

3

4. Правно регулиране в здравеопаз-
ването (за магистри, работещи в 
системата на здравеопазването)

2

5. Физиология (за лекари, лекари по 
дентална медицина) 3

IX. Военномедицински специалности за лица с 
образователно-квалификационна степен „ма-
гистър“ по „медицина“, „дентална медицина“ 

или „фармация“

1. Военна токсикология 4

2. Военномедицинско планиране 3

3. Военномедицинско снабдяване (за 
фармацевти) 3

4. Превантивна военна медицина 3

Приложение № 2 
към § 3 от преходните и 

заключителните разпоредби

№ Специалност, чието 
наименование е про-
менено в номенкла-
турата по чл. 1, ал. 2

Специалност от но-
менклатурата по чл. 1, 
ал. 2, по която лицата 
се ползват с права на 

специалист

I.
Специалности за лица с професионална ква-

лификация „лекар“

1.
Акушерство и гине-
кология и репродук-
тивна медицина 

Акушерство и 
гинекология

2. Анатомия Анатомия, хистоло-
гия и цитология 

3. Хистология Анатомия, хистоло-
гия и цитология 
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№ Специалност, чието 
наименование е про-
менено в номенкла-
турата по чл. 1, ал. 2

Специалност от но-
менклатурата по чл. 1, 
ал. 2, по която лицата 
се ползват с права на 

специалист

4. Анестезиология и 
реанимация 

Анестезиология и ин-
тензивно лечение 

5. Гастроентерология и 
диететика Гастроентерология 

6. Детска ревмо- 
кардиология 

Детска кардиология и 
Детска ревматология 

7. Детска клинична 
хематология

Детска клинична хе-
матология и онко-
логия

8. Детска нефрология Детска нефрология 
и хемодиализа

9. Епидемиология 
Епидемиология на 
инфекциозните бо-
лести 

10.
Епидемиология на 
заразните и паразит-
ните болести 

Епидемиология на 
инфекциозните бо-
лести 

11. Кардио- 
ревматология 

Кардиология и 
Ревматология 

12. Имунология Клинична имуноло-
гия (за лекари)

13. Клинична 
фармакология

Клинична фармако-
логия и терапия

14. Медицинска 
радиология Лъчелечение 

15. Медицина на бедстве-
ните ситуации 

Медицина на бед-
ствените ситуации 
(медицина на ката-
строфите) 

16. Медицина на 
катастрофите 

Медицина на бед-
ствените ситуации 
(медицина на ката-
строфите) 

17. Медицинска 
защита  

Медицина на бед-
ствените ситуации 
(медицина на ката-
строфите) 

18.
Организация на ме-
дико - сани тарната 
защита 

Медицина на бед-
ствените ситуации 
(медицина на ката-
строфите) 

19. Биология Медицинска 
биология 

20. Онкология Медицинска 
онкология

21. Медицинска 
радиология Нуклеарна медицина 

22. Рентгенология Образна диагностика 

23. Обща и клинична па-
тоанатомия 

Обща и клинична 
патология 

24. Патологична анато-
мия с цитология 

Обща и клинична 
патология 

№ Специалност, чието 
наименование е про-
менено в номенкла-
турата по чл. 1, ал. 2

Специалност от но-
менклатурата по чл. 1, 
ал. 2, по която лицата 
се ползват с права на 

специалист

25. Патологоанатомия Обща и клинична 
патология 

26. Пластична хирургия 
Пластично-възстано-
вителна и естетична 
хирургия 

27. Фтизиатрия Пневмология и 
фтизиатрия

28.
Медицинска инфор-
матика и здравен ме-
ниджмънт 

Социална медицина и 
здравен мениджмънт 

29.
Организация и такти-
ка на медицинската 
служба 

Социална медицина и 
здравен мениджмънт 

30. Организация на здра-
веопазването

Социална медицина и 
здравен мениджмънт

31. Социална медицина Социална медицина и 
здравен мениджмънт 

32.
Социална хигиена и 
организация на здра-
веопазването 

Социална медицина и 
здравен мениджмънт 

33. Хигиена на труда Трудова медицина 

34. Физикална терапия и 
рехабилитация  

Физикална и реха-
билитационна меди-
цина 

35.
Физиотерапия, реха-
билитация и курор-
тология 

Физикална и реха-
билитационна меди-
цина 

36.
Физиотерапия, ку-
рортология и реха-
билитация 

Физикална и реха-
билитационна меди-
цина 

37. Хигиена на 
храненето Хранене и диететика 

38. Хранителна хигиена  Хранене и диететика 

39. Трудова хигиена Трудова медицина

40. Детски болести Педиатрия

41. Пластично-възстано-
вителна хирургия

Пластично-възстано-
вителна и естетична 
хирургия

II.
Специалности за лица с професионална квали-

фикация „лекар по дентална медицина“

1. Стоматологична об-
разна диагностика

Дентална образна ди-
агностика

2.
Терапевтична  
стоматология с  
детско зъболечение  

Детска дентална 
медицина

3. Детска 
стоматология 

Детска дентална 
медицина

4. Специалист- 
стоматолог 

Обща дентална 
медицина

5. Обща стоматология Обща дентална  
медицина
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№ Специалност, чието 
наименование е про-
менено в номенкла-
турата по чл. 1, ал. 2

Специалност от но-
менклатурата по чл. 1, 
ал. 2, по която лицата 
се ползват с права на 

специалист

6.

Терапевтична сто-
матология и Опера-
тивно зъболечение с 
ендодонтия 

Оперативно зъболе-
чение и ендодонтия 

7. Хирургична 
стоматология Орална хирургия 

8. Стоматологична 
хирургия Орална хирургия

9.
Ортопедична сто -
матология с орто-
донтия 

Ортодонтия и Про-
тетична дентална 
медицина

10.

Терапевтична сто-
матология и Паро-
донтология и забо-
лявания на устната 
лигавица 

П а р о д о н т о л о г и я 
и заболявания на 
оралната лигавица 

11.
Терапевтична сто-
матология с детско 
зъболечение  

П а р о д о н т о л о г и я 
и заболявания на 
оралната лигавица 
или eндодонтия и 
оперативно зъболе-
чение 

12. Терапевтична 
стоматология

Оперативно зъболе-
чение и ендодонтия 
и Пародонтология 
и заболявания на 
оралната лигавица

13. Ортопедична стома-
тология с ортопедия 

Протетична дентал-
на медицина

14. Протетична стома-
тология 

Протетична дентал-
на медицина

15.
Медицинска инфор-
матика и здравен 
мениджмънт 

Социална медицина 
и обществено ден-
тално здраве 

16.

Социална медици-
на и организация на 
стоматологичното 
здраве 

Социална медицина 
и обществено ден-
тално здраве 

III.
Специалности за лица с професионална 
квалификация „магистър-фармацевт“

1. Анализ на лекар -
ствените средства

Анализ на лекар -
ствените продукти 

2.
Организация и ико-
номика на аптечното 
дело 

Организация и ико-
номика на дистрибу-
торската и аптечната 
практика 

3. Организация на 
аптечното дело

Организация и ико-
номика на дистрибу-
торската и аптечната 
практика 

4.
Фармацевтично за-
конодателство и ме-
ниджмънт 

Организация и ико-
номика на дистрибу-
торската и аптечната 
практика 

№ Специалност, чието 
наименование е про-
менено в номенкла-
турата по чл. 1, ал. 2

Специалност от но-
менклатурата по чл. 1, 
ал. 2, по която лицата 
се ползват с права на 

специалист

5.
Технология на ле-
карствените форми 
и средства 

Технология на ле-
карствата с биофар-
мация 

6.
Лечебни растения и 
билково дело

Лечебни растения и 
фитофармацевтични 
продукти

7. Токсикология
Токсикология и ток-
сикологичен анализ

IV.
Специалности за лица с висше немедицин-

ско образование

1.
Анализ на лекар -
ствените средства 
(за химици) 

Анализ на лекар -
ствените продукти 
(за химици)

2. Имунология

Лабораторна имуно-
логия (за биолози, 
биохимици, молеку-
лярни биолози, био-
технолози)

3.
Медицинска и радио- 
логична физика (за 
физици)

Медицинска радио-
логична физика (за 
физици и инженери)

4.
Медицинска и са-
нитарна физика (за 
инженери и физици)

Медицинска сани-
тарна физика (за 
инженери и физици)

5.

Медицинска психо-
логия и педагогиче-
ска рехабилитация 
(за психолози)

Клинична психоло-
гия (за психолози)

V.

Военномедицински специалности за лица 
с образователно-квалификационна степен 
„магистър“ по „медицина“, „дентална ме-

дицина“ или „фармация“

1.
Организация и так-
тика на медицинска-
та служба

Военномедицинско 
планиране

2.
Военна 
епидемиология 

Превантивна военна 
медицина

3. Военна хигиена 
Превантивна военна 
медицина

VІ.
Специалности за лица с професионална 
квалификация по медицинска професия от 
професионално направление „Здравни грижи“

1.
Психиатрична 
сестра

Психиатрични здрав-
ни грижи

2.
Психиатрични 
грижи

Психиатрични здрав-
ни грижи

3.
Семейна медицинска 
сестра (акушерка)

Първични здравни 
грижи
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