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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 398
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на За-
кона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, приет от ХLI Народно събрание на 
9 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за ле-
карствените продукти в хуманната медицина 
(обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 
2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд 
от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 

2008 г. и бр. 10, 23, 41 и 88 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 227 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията към устройството и по-

мещенията на аптеките по чл. 228, ал. 4 се 
определят в наредбата по ал. 1.“

§ 2. В чл. 228 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Разрешение за търговия на дребно с ле-

карствени продукти в аптека, която се открива в 
населено място с население под 10 000 жи тели, 
се издава въз основа на заявление по образец, 
към което се прилагат:

1. документите по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 
и документ, издаден от кмета на съответната 
община, удостоверяващ броя на жителите на 
съответното населено място;

2. документ за платена такса в размер 
1000 лв.“

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
след думите „ал. 1“ се добавя „и 4“.

3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

§ 3. В чл. 229, ал. 2, изречение първо думите 
„ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Заварените до влизането в сила на 

този закон магистър-фармацевти и помощник-
фармацевти, които са получили разрешение 

за откриване на аптека в населените места по 
чл. 228, ал. 4 по реда на отменения Закон за 
лекарствата и аптеките в хуманната медицина 
(обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 1996 г. – бр. 61 
от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 
1999 г., бр. 10 от 2000 г.; Решение № 3 на 
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 37 от 
2000 г.; изм., бр. 59 от 2000 г.; Решение № 7 
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 78 от 
2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 107 и 120 
от 2002 г., попр., бр. 2 от 2003 г.; изм., бр. 56, 
71 и 112 от 2003 г., бр. 70 и 111 от 2004 г., 
бр. 37, 76, 85, 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 
31, 34, 75, 80 и 105 от 2006 г., отм., бр. 31 от 
2007 г.) и които не са подали заявление за 
пререгистрация в срока по § 66, ал. 3 от За-
кона за изменение и допълнение на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина 
(ДВ, бр. 71 от 2008 г.), привеждат дейността си 
в съответствие с изискванията на този закон в 
срок до 31 януари 2010 г.

(2) Лицата по ал. 1 подават в Министерството 
на здравеопазването заявление за пререгистра-
ция, към което прилагат:

1. заявление за издаване на разрешение за 
търговия на дребно с лекарствени продукти от 
лицата по чл. 222, ал. 1 по образец, утвърден 
от министъра на здравеопазването;

2. актуално удостоверение за вписване в 
търговския регистър, съответно документ за 
актуална регистрация на лицето по чл. 222, ал. 1; 

3. копие от издаденото по реда на отменения 
Закон за лекарствата и аптеките в хуманната 
медицина разрешение за откриване на аптека;

4. заверено копие от трудовия договор или 
договор за възлагане на управление на ръко-
водителя на аптеката – в случаите, когато се 
изисква такъв;

5. декларация от лицата по чл. 222, ал. 1, 
че са запазени условията, при които е издадено 
разрешението за търговия на дребно с лекар-
ствени продукти на лицата по ал. 1;

6. документ, издаден от кмета на съответната 
община, удостоверяващ броя на жителите на 
съответното населено място;

7. документ за еднократно платена такса в 
размер 100 лв.

§ 5. В срок до три месеца от влизането в сила 
на този закон министърът на здравеопазването 
изменя и допълва наредбата по чл. 219, ал. 2. 

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 9 декември 2009 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13484
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УКАЗ № 399
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за допълнение на Закона за българ-
ските лични документи, приет от ХLI Народно 
събрание на 9 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за допълнение на Закона за българските 
лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; 
изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 
от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 
2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 
от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., 
бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 
2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 47 

и 82 от 2009 г.)

Параграф единствен. В преходните и заклю-
чителните разпоредби се създават § 21а и 21б:

„§ 21а. Срокът на валидност на личните карти 
с изтичащ срок на валидност през 2010 г. се 
удължава с 6 месеца. За срока на удължаването 
личната карта е валиден идентификационен 
документ за самоличност само на територията 
на Република България. По искане на лицето 
нова лична карта може да се издаде и преди 
изтичане на удължения 6-месечен срок.

§ 21б. Срокът на валидност на свидетелствата 
за управление на моторно превозно средство 
с изтичащ срок на валидност през 2010 г. се 
удължава с 6 месеца. За срока на удължаване-
то свидетелството за управление на моторно 
превозно средство е валиден индивидуален 
удостоверителен документ за правоспособност 
за управление на моторно превозно средство 
само на територията на Република България. 
По искане на лицето ново свидетелство за уп-
равление на моторно превозно средство може 
да се издаде и преди изтичане на удължения 
6-месечен срок.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 9 декември 2009 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13483

УКАЗ № 400
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Зако-
нът за преброяване на земеделските стопанства 
в Република България през 2010 г., приет от 
ХLI Народно събрание на 9 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г. 

Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН 
за преброяване на земеделските стопанства 

в Република България през 2010 г.

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този закон се уреждат под-
готовката, организацията и провеждането на 
преброяването на земеделските стопанства в 
Република България през 2010 г., наричани 
по-нататък „преброяването“.

(2) Преброяването се извършва с цел:
1. установяване структурата на земеделските 

стопанства в страната; 
2. осигуряване на статистика, която е съ-

поставима за всички държави – членки на 
Европейския съюз, относно структурата на 
земеделските стопанства, необходима за раз-
витието на Общата селскостопанска политика 
на Общността, като за целта се използват 
стандартни класификации и общи определяния 
за характеристиките на изследванията;

3. изследване на земеделските производ-
ствени методи и използване на ресурсите в 
стопанствата;

4. усъвършенстване на държавното регу-
лиране;

5. осъвременяване на статистическите методи 
на земеделието;

6. изграждане на статистически регистър на 
земеделските стопанства.

Чл. 2. Преброяването по чл. 1 се извършва 
чрез:

1. подготовка, включваща съставянето на 
изчерпателен списък на земеделските стопанства 
и пробното преброяване по чл. 20;

2. събиране на информация на място за 
всяко земеделско стопанство от списъка по 
т. 1 чрез статистически въпросник, включващ 
характеристики на земеделските стопанства;

3. обобщаване и разпространение на данните.
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Чл. 3. (1) Анкетирането на земеделските сто-
панства започва в 8,00 ч. на 1 септември 2010 г. 
и приключва в 20,00 ч. на 30 ноември 2010 г.

(2) По предложение на Централната комисия 
по преброяването срокът по ал. 1 може да бъде 
продължен със заповед на министъра на земеде-
лието и храните, но с не повече от два месеца.

(3) Контролът за изчерпателност на събира-
ната информация и за точност при отразяване 
на данните започва на 2 септември 2010 г. и 
завършва три месеца след края на анкетирането 
по ал. 1, съответно по ал. 2.

(4) При преброяването се събират данни 
за земеделските стопанства за стопанската 
2009 – 2010 г. за характеристиките съгласно 
приложение № 1:

1. по т. 6 и 17 се събират данни за период 
12 месеца, приключващ на 31 август 2010 г.;

2. по т. 12 – към 31 август 2010 г.;
3. по т. 15 – за период три години, при-

ключващ на 31 декември 2010 г.

Г л а в а  в т о р а

ОБЕКТ И ОБХВАТ НА НАБЛЮДЕНИЕ

Чл. 4. Обект на наблюдение при преброя-
ването са земеделските стопанства.

Чл. 5. Обхват на наблюдение са всички зе-
меделски стопанства, отговарящи най-малко на 
един от критериите съгласно приложение № 2.

Чл. 6. При преброяването на земеделските 
стопанства се събират данни за тях по харак-
теристиките съгласно приложение № 1. 

Чл. 7. (1) Органът по статистика в Минис-
терството на земеделието и храните изготвя 
окончателните списъци по чл. 2, т. 1.

(2) Националният статистически инсти-
тут предоставя на органа по статистика в 
Министерството на земеделието и храните 
поименна информация от поддържаните ре-
гистри съгласно чл. 7, ал. 1, т. 12 от Закона 
за статистиката.

(3) Административните звена в Министер-
ството на земеделието и храните, други дър-
жавни структури и браншовите организации са 
длъжни да предоставят безплатно информация 
и/или данни от регистрите, които поддържат, за 
съставяне на списъка по чл. 2, т. 1 на органа 
по статистика в Министерството на земедели-
ето и храните.

(4) Държавните органи, органите на местното 
самоуправление и други държавни институции 
предоставят информация на органите по пре-
брояването по реда на чл. 20, ал. 6 от Закона 
за статистиката.

Г л а в а  т р е т а

ОРГАНИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО

Чл. 8. Министърът на земеделието и храните 
съвместно с областните управители и кметовете 

на общините организира и ръководи преброя-
ването на земеделските стопанства.

Чл. 9. Органи по преброяването са:
1. органът по статистика в Министерството 

на земеделието и храните;
2. областните дирекции „Земеделие“;
3. Централната комисия по преброяването;
4. областните комисии по преброяването;
5. контрольори;
6. анкетьори.
Чл. 10. Министърът на земеделието и хра-

ните:
1. утвърждава статистическия въпросник 

по чл. 2, т. 2 и методики за попълването му 
и за воденето на документите, необходими за 
преброяването;

2. внася в Министерския съвет доклад за 
приключване на преброяването и за основните 
резултати от него в срок до 31 декември 2012 г.

Чл. 11. Органът по статистика в Министер-
ството на земеделието и храните:

1. осигурява общата координация и мето-
дологическото ръководство при подготовката 
и провеждането на преброяването във всички 
административно-териториални единици на 
страната по смисъла на Закона за администра-
тивно-териториалното устройство на Република 
България;

2. разработва Програма на преброяването на 
земеделските стопанства през 2010 г., наричана 
по-нататък „програмата на преброяването“, в 
съответствие с българското законодателство и 
правото на Европейския съюз;

3. съгласува инструментариума по преброя-
ването с Националния статистически институт;

4. ръководи и осъществява дейността за 
популяризиране сред населението на целите и 
задачите на преброяването;

5. събира информация за земеделските сто-
панства и съставя предварителни списъци на 
стопанствата;

6. одобрява разпределението на земедел-
ските стопанства по преброителни участъци и 
контролни райони;

7. организира и ръководи обучението на 
участниците по преброяването; 

8. определя земеделските стопанства, в 
които се осъществява контрол на събраната 
информация;

9. обработва и разпространява резултатите от 
преброяването и изготвя методологичен отчет 
по чл. 12, § 1 от Регламент (ЕО) № 1166/2008 
на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно изследванията 
на структурата на земеделските стопанства и 
изследването на земеделските производстве-
ни методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
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№ 571/88 на Съвета (ОВ, L 321/14 от 1 декем-
ври 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент 
(ЕО) № 1166/2008“.

Чл. 12. Областните дирекции „Земеделие“:
1. осъществяват общо методическо ръко-

водство на преброяването по места;
2. организират съвместно с областните ко-

мисии по преброяването със съдействието на 
органите на местното самоуправление проверка 
и актуализация на списъка на земеделските 
стопанства по чл. 2, т. 1;

3. предлагат на органа по статистика в 
Министерството на земеделието и храните 
районирането на земеделските стопанства по 
преброителни участъци и контролни райони;

4. осъществяват проверки на земеделски сто-
панства и в общините за хода на преброяването 
и за извършената работа съгласно технологията 
и методологията на преброяването;

5. организират съвместно с областните 
комисии по преброяването и с органите на 
местното самоуправление разяснителна рабо-
та сред населението за целите и задачите на 
преброяването;

6. разпределят преброителните материали, 
необходими за преброяването, по общини и 
населени места;

7. провеждат обучението на участниците в 
преброяването в областта, общините и насе-
лените места; 

8. приемат и проверяват преброителните 
материали от контрольорите;

9. организират кодирането на статистически-
те въпросници, въвеждането на индивидуалните 
данни на технически носители и изпращането 
им в Министерството на земеделието и храните.

Чл. 13. (1) Централната комисия по пребро-
яването е временен орган, който се състои от 
председател – представител на Министерството 
на земеделието и храните, заместник-председа-
тел – представител на Националния статистиче-
ски институт, секретар – представител на Минис-
терството на земеделието и храните, и членове, 
които са представители на Министерството на 
земеделието и храните, Министерството на въ-
трешните работи, Главна дирекция „Гражданска 
регистрация и административно обслужване“ 
към Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, неправителствени отрас-
лови и браншови организации в земеделието и 
представителни организации на работодателите 
и на работниците и служителите.

(2) Поименният състав на Централната 
комисия по преброяването се определя със 
заповед на министъра на земеделието и хра-
ните по предложение на ръководителите на 
съответните ведомства и организации по ал. 1. 

(3) Министърът на земеделието и храните 
назначава комисията в едномесечен срок от 
влизането в сила на закона.

(4) Дейността на комисията се ръководи от 
нейния председател.

(5) Централната комисия по преброяването:
1. обсъжда и дава становища по програмата 

на преброяването, по останалите документи за 
организацията, подготовката и провеждането на 
преброяването и определя критерии за подбор 
на анкетьори и контрольори;

2. обсъжда и предлага мерки за отстраняване 
на пропуски и грешки в работата на органите, 
извършващи преброяването;

3. приема и оценява резултатите от пребро-
яването и оповестява приключването му;

4. изготвя до 30 юни 2011 г. доклад до ми-
нистъра на земеделието и храните и до предсе-
дателя на Националния статистически институт 
за изпълнението на задачите на преброяването 
и за основните резултати от него.

Чл. 14. (1) В 10-дневен срок от назначаването 
на Централната комисия по преброяването във 
всяка област се създава областна комисия по 
преброяването. 

(2) Областните комисии по преброяването 
имат от 5 до 9 членове и се назначават и ос-
вобождават от председателя на Централната 
комисия по преброяването по предложение 
на ръководителите на ведомствата и органи-
зациите по ал. 4.

(3) Председател на областната комисия по 
преброяването е директорът на съответната 
областна дирекция „Земеделие“.

(4) В състава на областните комисии по 
преброяването се включват експерти по агроста-
тистика от областните дирекции „Земеделие“, 
специалисти от териториалните статистически 
бюра, служители от областните и общинските 
администрации, служители от регионалните 
дирекции на вътрешните работи и служители 
на териториалните звена на Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и административно 
обслужване“ към Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството.

(5) Дейността на областната комисия по 
преброяването се ръководи от нейния пред-
седател.

(6) Областната комисия по преброяването:
1. следи за правилното провеждане на пребро-

яването в областта в съответствие с програмата 
на преброяването и с методиките, утвърдени от 
министъра на земеделието и храните;

2. определя населени места, за които ще 
има придружители;

3. предприема мерки за отстраняване на 
пропуски и грешки в работата на органите, 
извършващи преброяването в областта;

4. информира Министерството на земедели-
ето и храните за подготовката и провеждането 
на преброяването в областта;

5. изготвя до 31 март 2011 г. доклад до 
Централната комисия по преброяването за 
получаването на преброителните материа-
ли в областната дирекция „Земеделие“ и за 
проведеното преброяване на територията на 
областта.
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Чл. 15. Министърът на земеделието и храни-
те по предложение на областните комисии по 
преброяване определя със заповед анкетьорите 
и контрольорите.

Чл. 16. (1) Анкетьорът извършва непо-
средственото попълване на статистическите 
въпросници. При събирането на персоналните 
данни анкетьорът се ръководи от методиките за 
попълване на статистическите въпросници, от 
указанията на контрольора и на председателя 
на областната комисия по преброяването.

(2) При необходимост в населени места с 
особени местни условия по чл. 14, ал. 6, т. 2, 
в които анкетьорите имат затруднения в дей-
ността си, кметовете определят придружители. 
Придружителите подпомагат анкетьорите и 
изпълняват техните указания.

Чл. 17. (1) Контрольорът ръководи, контро-
лира и подпомага анкетьорите от своя район. 
Той отговаря за пълнотата на данните, вписани 
в статистическите въпросници от анкетьорите.

(2) Контрольорът в своята дейност се ръ-
ководи от методиките за попълване на ста-
тистическите въпросници и при необходимост 
търси съдействие от председателя на областната 
комисия по преброяването.

(3) Контрольорът събира преброителните 
документи от анкетьорите и съставя обобщена 
таблица с данни за контролния район по предва-
рителен график, изготвен от областната дирекция 
„Земеделие“ и одобрен от органа по статистика 
в Министерството на земеделието и храните.

Чл. 18. Лицата, определени за анкетьори 
и контрольори, преминават курсове на обу-
чение, организирани от областните дирекции 
„Земеделие“.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО

Чл. 19. (1) Средствата, необходими за пре-
брояването, се осигуряват целево от държавния 
бюджет и при условията на чл. 13 от Регламент 
(ЕО) № 1166/2008.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват по 
план-сметка, предложена от министъра на зе-
меделието и храните и утвърдена от министъра 
на финансите.

Г л а в а  п е т а

РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПРЕБРОЯВАНЕТО

Чл. 20. (1) Министърът на земеделието и 
храните със съдействието на областните упра-
вители и кметовете на общините организира 
пробно преброяване като първи етап на пребро-
яването. Целта на пробното преброяване е да се 
експериментират организацията, провеждането 
и инструментариумът на преброяването.

(2) Министърът на земеделието и храните 
определя населените места, в които се провежда 
пробното преброяване.

(3) Пробното преброяване се провежда в 
периода от 1 април 2010 г. до 1 май 2010 г.

(4) Резултатите и изводите от пробното 
преброяване се вземат предвид при организа-
цията, провеждането и инструментариума на 
преброяването.

Чл. 21. (1) При изпълнението на задъл-
женията си по време на преброяването анке-
тьорите сами или с придружители посещават 
земеделските стопанства в своя преброителен 
участък всеки календарен ден от 8,00 до 20,00 ч. 
Анкетираният може да поиска посещението 
да се извърши в други часове, като посочи 
причините за това.

(2) Земеделските стопани и ръководителите 
на земеделските стопанства са длъжни да оси-
гурят на органите по преброяването достъп до 
офиса и/или стопанските сгради във времето 
по ал. 1.

(3) Земеделските стопани или ръководите-
лите на земеделски стопанства са длъжни да 
предоставят информация по приложение № 1 
съгласно чл. 20, ал. 1 и 3 и чл. 21 от Закона 
за статистиката.

Чл. 22. Органите по преброяването полу-
чават данни за земеделските стопанства лично 
от стопанина, от ръководителя на стопанството 
или от писмено упълномощено от стопанина 
или от ръководителя лице.

Чл. 23. (1) За провеждане на преброяването 
Министерството на земеделието и храните може 
да привлича лица по граждански договор.

(2) Директорите на областните дирекции 
„Земеделие“ след възлагане от министъра на 
земеделието и храните сключват договори по 
ал. 1 с анкетьорите, контрольорите и придру-
жителите. 

(3) На всеки анкетьор, контрольор и при-
дружител се издава служебна карта под номер, 
съдържаща неговите имена, снимка и срок на 
валидност. Образецът на служебната карта се 
оповестява чрез средствата за масово осведо-
мяване. След приключване на преброяването 
служебните карти се връщат в областните ди-
рекции „Земеделие“ заедно с преброителните 
материали.

(4) Лицата по ал. 3 са длъжни при посе-
щенията си в земеделските стопанства да се 
легитимират със служебната си карта.

Чл. 24. Данните за земеделските стопанства 
по приложение № 1 се събират чрез статисти-
чески въпросник.

Чл. 25. При извършване на контролни из-
следвания се използват анкетни карти за:

1. проверка на точността на регистрираните 
данни;

2. проверка на пълнотата на списъка на 
земеделските стопанства.

Чл. 26. Органът по статистика в Минис-
терството на земеделието и храните обобщава 
получените от областните дирекции „Земеделие“ 
данни по чл. 12, т. 9.
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Чл. 27. (1) Министърът на земеделието и 
храните въз основа на обобщените данни по 
чл. 26 внася в Министерския съвет доклад за 
приключване на преброяването и за основните 
резултати от него до 31 декември 2011 г.

(2) Резултатите от преброяването, включени 
в доклада по ал. 1, се публикуват в специални 
издания на Министерството на земеделието и 
храните и на интернет страницата на минис-
терството.

(3) Валидираните резултати от преброяването 
и свързаните с тях национални методологич-
ни отчети по Регламент (ЕО) № 1166/2008 се 
предоставят в електронна форма на Комиси-
ята от министъра на земеделието и храните в 
предвидените в регламента срокове. 

Г л а в а  ш е с т а

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И 
ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА

Чл. 28. (1) Статистическата информация, 
получена след обработката на статистическите 
въпросници, се използва само за статистиче-
ски цели.

(2) Забранява се разпространяването по 
какъвто и да е начин на персонални данни, 
получени по време на преброяването.

Чл. 29. (1) Получените при преброяване-
то персонални данни се защитават съгласно 
изискванията на този закон и на Закона за 
статистиката.

(2) Персоналните данни, получени при 
преброяването, не могат да се ползват като 
доказателство пред органите на изпълнителната 
и на съдебната власт.

Чл. 30. (1) Забранява се на лицата, които 
събират, контролират, въвеждат и обработват 
данните от преброяването, да разгласяват или 
да предоставят на други лица и организации 
персонални или обобщени данни, получени по 
време на преброяването.

(2) Забраната по ал. 1 се прилага и след 
прекратяването на работата с данните.

Чл. 31. (1) Министърът на земеделието 
и храните е длъжен да осигури опазване на 
персоналните данни, като предприеме необхо-
димите организационни и технически мерки 
и допуска до работа с данните само лица, 
подписали клетвени декларации за опазване 
на тайната.

(2) Анкетьорите, контрольорите и придру-
жителите подписват клетвени декларации по 
ал. 1 при получаване на служебните си карти 
по чл. 23, ал. 3.

Чл. 32. (1) Попълнените по време на 
преброяването статистически въпросници се 
унищожават след изтичането на три години 
от датата на валидиране на резултатите, но не 
по-рано от 2016 г.

(2) Редът и начинът за унищожаване на 
статистическите въпросници се определят със 
заповед на министъра на земеделието и храните.

Г л а в а  с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. Лице, което не предостави на анке-
тьорите данните по чл. 6 или предостави неверни 
данни, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.

Чл. 34. Анкетьор, контрольор или друго лице 
от органите по преброяването по чл. 9, което 
не изпълни задълженията си по този закон, се 
наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

Чл. 35. Лице, което има достъп до персо-
нални данни и ги предостави или използва 
за други цели освен посочените в чл. 28 или 
наруши забраната по чл. 30, се наказва с глоба 
от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява 
престъпление.

Чл. 36. (1) Нарушенията се констатират с 
актове, съставени от длъжностни лица. 

(2) Министърът на земеделието и храните 
по предложение на областните комисии по 
преброяването, определя със заповед лицата 
по ал. 1, които констатират нарушенията с 
актове.

(3) Въз основа на съставените актове ми-
нистърът на земеделието и храните или оп-
равомощено от него длъжностно лице издава 
наказателни постановления.

(4) Съставянето на актовете, издаването, 
обжалването и изпълнението на наказателните 
постановления се извършват по реда на Закона 
за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Земеделско стопанство“ или „стопанство“ 

е отделна единица както технически, така и 
икономически, която има единно управление 
и която произвежда селскостопанска продук-
ция или поддържа земеделски земи, които 
вече не се използват за производствени цели, 
в добро земеделско и екологично състояние 
по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент 
(ЕО) № 1166/2008.

2. „Земеделски стопанин“ е физическо или 
юридическо лице – собственик, наемател или 
ползвател на стопанството, от името на което 
и/или за сметка на което стопанството из-
вършва дейността си. Той носи юридическата 
и икономическата отговорност за дейността на 
стопанството и поема стопанския риск.

3. „Ръководител на земеделско стопанство“ 
е физическо лице, което осъществява непосред-
ственото ежедневно управление на стопанството.

4. „Стопанска година“ е периодът от 1 ок-
томври до 30 септември на следващата година 
или до прибиране на реколтата.

5. „Преброителен участък“ е територията, 
определена за преброяване от един анкетьор.

6. „Персонални данни“ са получените за 
статистически цели индивидуални данни, кои-
то могат да се отнасят за стопански или друг 
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субект, осъществяващ дейност на територията 
на Република България.

7. „Инструментариум“ е съвкупност от всички 
документи и технически средства, необходими 
за подготовката, организацията и провеждането 
на преброяването.

8. „Резултати от преброяването“ е сборната 
информация от обработените данни за земе-
делските стопанства и извършените въз основа 
на тях анализи.

9. „Кодиране на статистически въпросник“ 
е поставяне на индивидуален номер на всяко 
стопанство.

§ 2. Статистически регистър на земеделските 
стопанства се изгражда съгласно чл. 28 и 29 
от Закона за статистиката.

§ 3. С този закон се създават условия за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 
на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно изследванията 
на структурата на земеделските стопанства и 
изследването на земеделските производстве-
ни методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 571/88 на Съвета.

§ 4. Уведомяването на Европейската комисия 
по чл. 7, § 3 от Регламент (ЕО) № 1166/2008 се 
извършва от министъра на земеделието и храните.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Изпълнението на закона се възлага на 

министъра на земеделието и храните.
§ 6. В Закона за ветеринарномедицинска-

та дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм., 
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от 
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г. и бр. 27, 35 
и 74 от 2009 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 298 се създава ал. 4:
„(4) Изискванията на ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 3 

не се прилагат за партиди ВМП, произведени 
в държави членки или в трети страни, които 
са изследвани в държава членка, за което е 
издаден аналитичен сертификат по чл. 357, 
който придружава съответната партида.“

2. В § 9 от преходните и заключителните 
разпоредби:

а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Притежателите на разрешителни за 

употреба и сертификати за регистрация на ВМП 
по ал. l могат преди изтичане на срока им да 
подадат заявление за издаване на лиценз за 
употреба на тези ВМП по реда на този закон. 
В тези случаи чл. 289 не cе прилага.“

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 9 декември 2009 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

Приложение № 1 
към чл. 3, ал. 4

Списък на основните характеристики, които ще 
се наблюдават при провеждане на преброяването 
на земеделските стопанства в Република България 

през 2010 г.

1. Административни и географски данни за 
земеделското стопанство:

а) местоположение на стопанството; 
б) адрес на седалището на стопанството;
в) идентификационен код на стопанство-

то – ЕГН на физически лица или ЕИК по 
БУЛСТАТ – за юридически лица;

г) юридически статут на стопанството;
д) форма на счетоводно записване.
2. Данни за ръководителя на земеделското 

стопанство:
а) трите имена;
б) възраст;
в) земеделско образование.
3. Използвана (стопанисвана) земеделска 

площ – вид на собствеността и начин на сто-
панисване.

4. Биологично земеделие – по направления.
5. Предназначение на продукцията на сто-

панството.
6. Разпределение на площите по култури:
а) зърнено-житни култури;
б) зърнено-бобови и протеинови култури;
в) технически култури;
г) маслодайни култури;
д) влакнодайни култури;
е) медицински и ароматни култури;
ж) фуражни култури;
з) картофи;
и) пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
к) цветя и декоративни растения;
л) семена и посадъчен материал;
м) угари;
н) постоянно затревени площи, включително 

поддържани в добро земеделско и екологично 
състояние;

о) трайни насаждения;
п) семейни градини;
р) общо използвана земеделска площ.
7. Неизползвани земеделски земи, горски 

и други площи.
8. Производство на култивирани гъби.
9. Поливни площи.
10. Енергийни култури (за производство на 

биогорива или друга възобновяема енергия).
11. Генно модифицирани култури.
12. Селскостопански животни в стопанството:
а) говеда;
б) биволи;
в) еднокопитни;
г) овце;
д) кози;
е) свине;
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ж) птици;
з) зайци;
и) пчели;
к) буби;
л) други.
13. Машини и оборудване:
а) машини;
б) оборудване, използвано за производство 

на възобновяема енергия по вид енергиен 
източник.

14. Други доходоносни дейности:
а) пряко свързани със стопанството;
б) работа, различна от селскостопанската и 

извън стопанството.
15. Принос за развитието на селските райо-

ни – стопанства, които са се възползвали по 
видовете мерки за развитие на селските райони.

16. Изследване на земеделските производ-
ствени методи:

а) методи на обработка на земята;
б) консервация на почвата;
в) характеристики на заобикалящата среда;
г) животинска паша;
д) селскостопански сгради за животни;
е) приложение на животински тор;
ж) съоръжения за съхранение и обработка 

на животинския тор;
з) напояване.
17. Данни за работещите в земеделското 

стопанство: 
а) постоянно заети работници – семейна и 

несемейна работна ръка;
б) работници, временно наети, сезонно или 

за услуги.

Приложение № 2 
към чл. 5 

Преброяването обхваща всички земеделски 
стопанства, отговарящи най-малко на един от 

следните критерии:
1. Обработва (стопанисва) най-малко:
а) 5 декара използвана земеделска площ;
б) 3 декара обработваема земя;
в) 5 декара естествени ливади;
г) 1 декар овощни насаждения (чиста кул-

тура);
д) 1 декар лозя;
е) 1 декар (чисти) специализирани култури 

(зеленчуци, хмел, тютюн, подправки, медицин-
ски и ароматни култури, цветя, декоративни 
растения, ягодоплодни, гъби, разсадници и др.);

ж) 0,5 декара оранжерии.
2. Отглежда най-малко:
а) 1 крава;
б) 1 биволица;
в) 2 говеда;
г) 2 бивола;
д) 1 женско животно за разплод (едноко-

питни);
е) 2 работни животни (еднокопитни);
ж) 5 прасета;
з) 1 свиня майка;

и) 5 овце майки;
к) 2 кози майки;
л) 50 кокошки носачки;
м) 100 пилета за угояване;
н) 10 пчелни семейства;
о) 10 зайкини;
п) 1 репродуктивно мъжко животно, използ-

вано за естествено покриване – бик, жребец, 
нерез;

р) специални видове животни или пти-
ци – 1000 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, 
гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, 
ангорски зайци, норки, нутрии, буби и други.
13485

УКАЗ № 401
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за влизането, пребиваването и напускането 
на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните 
семейства, приет от ХLI Народно събрание 
на 9 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН 
за изменение и допълнение на Закона за 
влизането, пребиваването и напускането 
на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните 
семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм., 
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 36 

и 93 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създават изречения трето и 

четвърто: „Отказът за издаване на виза се 
мотивира и подлежи на оспорване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. За отка-
за за издаване на виза се съставя формуляр по 
образец, утвърден с акт на Министерския съвет.“

2. Създава се ал. 6:
„(6) Отказът за влизане и пребиваване на 

лицата по ал. 1 и 2 се мотивира и подлежи на 
оспорване по реда на Административнопроце-
суалния кодекс.“

Допълнителна разпоредба
§ 2. Този закон въвежда изискванията на 

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парла-
мент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно 
правото на граждани на Съюза и на членове 
на техните семейства да се движат и да преби-
вават свободно на територията на държавите 
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членки, за изменение на Регламент (ЕИО) 
№ 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/
ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 
75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/
ЕИО и 93/96/ЕИО.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 9 декември 2009 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

13487

УКАЗ № 402
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за защита срещу домашното насилие, приет от 
ХLI Народно събрание на 9 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
защита срещу домашното насилие (обн., ДВ, 

бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 82 от 2006 г.)

§ 1. Наименованието на закона се изменя 
така: „Закон за защита от домашното насилие“.

§ 2. В чл. 1, ал. 2 след думата „гражданската“ 
се поставя запетая и се добавя „администра-
тивнонаказателната“.

§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Домашно насилие е всеки акт на 

физическо, сексуално, психическо, емоционално 
или икономическо насилие, както и опитът за 
такова насилие, принудителното ограничаване 
на личния живот, личната свобода и лични-
те права, извършени спрямо лица, които се 
намират в родствена връзка, които са или са 
били в семейна връзка или във фактическо 
съпружеско съжителство.

(2) За психическо и емоционално насилие 
върху дете се смята и всяко домашно насилие, 
извършено в негово присъствие.“

§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точки 6 и 7 се изменят така:
„6. лице, с което се намира в родство по съ-

ребрена линия до четвърта степен включително;
7. лице, с което се намира или е било в 

родство по сватовство до трета степен вклю-
чително;“.

2. Създават се т. 9 и 10:
„9. възходящ или низходящ на лицето, с 

което се намира във фактическо съпружеско 
съжителство;

10. лице, с което родителят се намира или е 
бил във фактическо съпружеско съжителство.“

§ 5. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато има данни за опас-

ност за живота или здравето на пострадалото 
лице, то може да подаде и молба до органите 
на Министерството на вътрешните работи за 
предприемане на мерки съгласно Закона за 
Министерството на вътрешните работи.“

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

1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Мер-

ките за защита от домашното насилие са:“;
б) в т. 3 след думата „приближава“ се добавя 

„пострадалото лице“.
2. В ал. 2 думите „от един месец до една 

година“ се заменят с „от три до 18 месеца“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Мярката по ал. 1, т. 4 не се налага 

при висящ съдебен спор между родителите по 
упражняване на родителските права, по опре-
деляне местоживеенето на детето или режима 
на личните отношения.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Органите на изпълнителната власт и/

или юридическите лица, регистрирани по реда 
на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално 
подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, работят 
за защита на лицата, пострадали от домашно 
насилие.“

2. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Всяка година до 31 март Министерският 

съвет приема Национална програма за превен-
ция и защита от домашно насилие.

(6) Средствата за финансиране изпълнението 
на задълженията по Националната програма 
по ал. 5 се определят ежегодно със закона за 
държавния бюджет на Република България за 
съответната година по бюджетите на съответ-
ните министерства, определени в програмата.

(7) Ежегодно със закона за държавния бю-
джет на Република България за съответната 
година по бюджета на Министерството на пра-
восъдието се определят средства за финансиране 
на проекти на юридически лица с нестопанска 
цел, които отговарят на изискванията на ал. 3 
и при условие, че те осъществяват дейности по 
този закон, за разработване и изпълнение на:

1. програми за превенция и защита от до-
машно насилие, които се отнасят до:

а) подготовка и одобряване на програми в 
учебни заведения;

б) програми за работа с органите на съдеб-
ната власт и с органите на Министерството на 
вътрешните работи; 

в) мониторинг на прилагането на закона; 
г) провеждане на семинари и конференции;
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д) издания и публикации;
2. програми за предоставяне на помощ на 

лица, пострадали от домашно насилие, които 
включват:

а) социално, психологическо и правно кон-
султиране и помощ от специалисти; 

б) насочване към други необходими специа-
листи и интердисциплинарни консултации, както 
и към кризисни центрове за лица, пострадали 
от домашно насилие;

3. обучение на лицата, които извършват 
защитата по закона;

4. специализирани програми, посещавани от 
лица, които са извършили домашно насилие, 
и които включват социални и психологически 
консултации.

(8) Юридическите лица, регистрирани по 
реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално 
подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, които 
работят за защита на лицата, пострадали от 
домашно насилие, имат право на субсидия от 
държавния бюджет при условия и по ред, опре-
делени с правилника за прилагане на закона.“

§ 8. Наименованието на глава втора се из-
меня така: „Производство за налагане на мерки 
за защита от домашното насилие“.

§ 9. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Компетентен да наложи мярка за 

защита е районният съд по постоянния или 
настоящия адрес на пострадалото лице.“

§ 10. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Производството по издаване на 

заповедта може да се образува по молба на:
1. пострадалото лице, ако е навършило 

14-годишна възраст или е поставено под огра-
ничено запрещение;

2. брат, сестра или лице, което е в родство 
по права линия с пострадалото лице;

3. настойника или попечителя на постра-
далото лице;

4. директора на дирекция „Социално под-
помагане“, когато пострадалото лице е непъл-
нолетно, поставено е под запрещение или е с 
увреждания.“

§ 11. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1: 
a) текстът преди т. 1 се изменя така: „Мол-

бата е писмена и съдържа:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. имената, адреса и единния граждански 

номер на молителя, адреса на дирекция „Со-
циално подпомагане“; в случай че пострада-
лото лице не може или не желае да разкрие 
постоянния или настоящия си адрес, то може 
да посочи друг адрес;“;

в) точка 4 се изменя така:
„4. датата, мястото, начина и други факти 

и обстоятелства за извършеното домашно 
насилие;“.

2. В ал. 2 думите „чл. 8, т. 2 и 3“ се заменят 
с „чл. 8, т. 2 и 4“.

§ 12. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „или искането“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или искането“ се заличават, 

а след думата „регистър“ се добавя „с отделна 
поредна номерация (индекс) на делата“. 

3. Алинея 3 се отменя.
§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 8, т. 1 и 3“ се заменят 

с „чл. 8“.
2. В ал. 3 думите „а в случаите по чл. 8, 

т. 2 разноските се заплащат от Агенцията за 
социално подпомагане“ се заменят с „освен 
когато молбата е за защита на лица, които не 
са навършили 18-годишна възраст, както и на 
лица, поставени под запрещение, или лица с 
увреждания“.

§ 14. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или на искането“ и „или 

искането“ се заличават, а думите „30 дни“ се 
заменят с „един месец“.

2. В ал. 2 думите „чл. 8, т. 2 и 3“ се заменят 
с „чл. 8, т. 2 и 4“.

§ 15. В чл. 14, ал. 1 думите „или искането“ 
се заличават.

§ 16. В чл. 15, ал. 2 думите „или на иска-
нето“ се заличават.

§ 17. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. В ал. 3 думите „районното полицейско 

управление“ се заменят с „районното управле-
ние на Министерството на вътрешните работи“.

§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 изречение трето се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При подаване на жалбата не се внася 

държавна такса.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съот-

ветно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 19. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „или искането“ 

се заличават, а думите „пряка и непосредстве-
на последваща опасност“ се заменят с „пряка, 
непосредствена или последваща опасност“.

2. В ал. 2 думите „районното полицейско 
управление“ се заменят с „районното упра-
вление на Министерството на вътрешните 
работи“.

3. В ал. 4 думите „30 дни“ се заменят с „един 
месец“, а думите „или искането“ се заличават.

4. В ал. 5 думите „чл. 8, т. 2 и 3“ се заменят 
с „чл. 8, т. 2 и 4“.

§ 20. В чл. 19 след думите „незабавна за-
щита“ се добавя „не подлежи на обжалване и“.

§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2: 
„(2) Когато е наложена мярка по чл. 5, 

ал. 1, т. 2 и извършителят откаже доброволно 
да я изпълни, той се отстранява от съвместно 
обитаваното жилище със съдействието на по-
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лицейските органи от районното управление 
на Министерството на вътрешните работи по 
местонахождението на жилището.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 22. В заключителните разпоредби се правят 

следните допълнения:
1. В § 4 след думата „подпомагане“ се добавя 

„и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел“. 

2. Създава се § 5а:
„§ 5а. Изпълнението на закона се възлага 

на Министерския съвет.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. Производствата по молби (искания) 

и жалби, постъпили до влизането в сила на 
този закон, се разглеждат по досегашния ред.

§ 24. В тримесечен срок от влизането в сила 
на този закон Министерският съвет приема 
правилник за прилагането му. 

§ 25. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, 
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., 
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., 
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., 
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 
от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50, 97 и 102 
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62, 85 и 120 
от 1997 г., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., 
бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21, 51 и 98 от 
2000 г., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 
2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., 
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80 и 93 от 
2009 г.) в чл. 296, ал. 1 думите „защита срещу 
домашното насилие“ се заменят със „защита 
от домашното насилие“.

§ 26. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, 
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., 
бр. 25, 33 и 42 от 2009 г.) в чл. 329, ал. 3, т. 5 
думите „Закона за защита срещу домашното 
насилие“ се заменят със „Закона за защита от 
домашното насилие“.

§ 27. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“ с из-
ключение на § 7, т. 2 относно чл. 6, ал. 5, 6, 
7 и 8, който влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание 
на 9 декември 2009 г. и е подпечатан с офици-
алния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13486

УКАЗ № 403
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за възобновяемите и алтернативните енергийни 
източници и биогоривата, приет от ХLI Народно 
събрание на 11 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
възобновяемите и алтернативните енергийни 
източници и биогоривата (обн., ДВ, бр. 49 от 
2007 г.; изм., бр. 98 от 2008 г., бр. 82 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 3 и 5 думите „минис-
търа на транспорта“ се заменят с „министъра 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията“.

§ 2. В чл. 23, ал. 1 думите „министъра 
на транспорта“ се заменят с „министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията“, а думите „автомобилни бензини 
и дизелово гориво“ се заменят с „течни горива 
от нефтен произход за нуждите на транспорта“.

§ 3. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Лицата, които пускат на пазара 

течни горива от нефтен произход за нуждите на 
транспорта, са длъжни при освобождаване за 
потребление по смисъла на Закона за акцизите 
и данъчните складове да предлагат горивата за 
дизелови и бензинови двигатели смесени с био-
горива в процентно съотношение, както следва:

1. от 1 март 2010 г. – гориво за дизелови 
двигатели със съдържание на биодизел минимум 
2 процента обемни;

2. от 1 септември 2010 г. – гориво за дизе-
лови двигатели със съдържание на биодизел 
минимум 3 процента обемни;

3. от 1 март 2011 г. – гориво за дизелови 
двигатели със съдържание на биодизел минимум 
4 процента обемни и гориво за бензинови дви-
гатели със съдържание на биоетанол минимум 
2 процента обемни.

(2) Съдържанието на биодизел и биоетанол 
в горивата за дизелови и бензинови двигатели 
по ал. 1 не трябва да надвишава 5 процента 
обемни.

(3) В срок два месеца след изтичането на 
сроковете по ал. 1 крайните разпространители 
са длъжни да предлагат на пазара горивата за 
дизелови и бензинови двигатели в съответствие 
с изискванията на ал. 1 и 2.
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(4) До 1 март 2011 г. лицата по ал. 1 и 3 
могат да предлагат на пазара  автомобилни 
бензини (КБКСС) със съдържание на биоета-
нол, което не трябва да надвишава 5 процента 
обемни, като предоставят на видно място ин-
формация относно съдържанието на биоетанол 
и правилната употреба на сместа.

(5) Лицата, които пускат на пазара течни 
горива за нуждите на транспорта, съставят за 
всяка партида декларация за съответствие с 
изискванията за качество съгласно чл. 18а, 
ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, а разпространителите и крайните 
разпространители предоставят за всяко пос-
ледващо разпространение копие от деклара-
цията за съответствие на разпространяваната 
партида течно гориво по чл. 18б, ал. 1, т. 2 
от същия закон.

(6) Държавна агенция „Държавен резерв 
и военновременни запаси“ купува и продава 
нефтопродукти, предназначени за  създаване, 
съхраняване и обновяване на държавни резерви, 
военновременни и задължителни запаси, несме-
сени с биогорива. Лицата, които купуват горива 
за дизелови двигатели от Държавна агенция 
„Държавен резерв и военновременни запаси“, са 
длъжни да ги смесват с биодизел в процентното 
съотношение и в сроковете по ал. 1, 2 и 3.“

§ 4. В чл. 25 думите „и предлагането им на 
пазара“ се заличават.

§ 5. В чл. 27 думите „чрез Главна дирекция 
„Контрол на качеството на течните горива“ 
се заменят с „или от оправомощени от него 
длъжностни лица“.

§ 6. Наименованието на глава шеста се изме-
ня така: „Принудителни административни мерки 
и административнонаказателни разпоредби“.

§ 7. Създава се чл. 32а: 
„Чл. 32а. (1) При установяване на наруше-

ния по чл. 24 председателят на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор 
или оправомощени от него длъжностни лица 
имат право да прилагат следните принудителни 
административни мерки:

1. временно да спират пускането на пазара и 
разпространението на течни горива, когато не 
е представена декларация за съответствие по 
чл. 24, ал. 5 или представената декларация не 
отговаря на нормативните изисквания, както и 
когато в резултат от изпитването в подвижна 
лаборатория и експертно заключение е устано-
вено, че течното гориво не отговаря на някое 
от изискванията на чл. 24, ал. 1, 2 и 3;

2. да забраняват пускането на пазара и 
разпространението на течни горива, когато в 
резултат на изпитването в стационарна лабо-
ратория и съставен констативен протокол е 
установено несъответствие с изискванията на 
чл. 24, ал. 1 – 3;

3. да разпореждат изтеглянето на течни 
горива от пазара и да запечатват обектите на 
крайните разпространители, когато резултатът 

от изпитване на контролната  проба, с  която  
е  установено  несъответствие с изискванията 
по чл. 24, ал. 1 – 3, не е оспорен в 7-дневен 
срок от получаването му или в случаи на ос-
порването му той е потвърден от резултатите 
от изпитването на арбитражната проба.

(2) Принудителните административни мерки 
по ал. 1 се прилагат с мотивирана заповед, в 
която се дават задължителни предписания и 
чрез поставяне на удостоверителни знаци на 
контролните органи по ал. 1. Видът на знаците 
се определя със заповед на председателя на 
Държавната агенция за метрологичен и тех-
нически надзор.

(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на за-
интересованото лице по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс. 

(4) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс, като подадената жалба не спира из-
пълнението на приложената принудителна 
административна мярка.

(5) Щетите, загубите и пропуснатите ползи 
от приложените принудителни административни 
мерки са за сметка на собствениците на про-
веряваното течно гориво освен в случаите на 
отменянето им по съдебен ред.“

§ 8. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Който пуска на пазара течни 

горива от нефтен произход в нарушение на 
разпоредбите на чл. 24, ал. 1 и 2, се наказва 
с имуществена санкция в размер 200 000 лв.

(2) Крайните разпространители, които пред-
лагат на пазара течни горива от нефтен про-
изход в нарушение на разпоредбата на чл. 24, 
ал. 3, се наказват с глоба или с имуществена 
санкция в размер 50 000 лв. 

(3) Който предлага на пазара течни горива 
от нефтен произход в нарушение на разпоред-
бата на чл. 24, ал. 6, се наказва с глоба или 
с имуществена санкция в размер 10 000 лв. 

(4) При повторно извършено нарушение по 
ал. 1, 2 и 3 глобата или имуществената санкция 
е в трикратен размер на санкцията, съответно 
на глобата по ал. 1, 2 и 3.“

§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „с изключение на актовете за нару-
шения по чл. 38, които се съставят от длъж-
ностни лица, оправомощени от председателя 
на Държавната агенция за метрологичен и 
технически надзор, при спазване изискванията 
на чл. 43а, ал. 2 от Закона за чистотата на 
атмосферния въздух.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Наказателните постановления за уста-

новените нарушения по чл. 38 се издават от 
председателя на Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор или от оправо-
мощено от него длъжностно лице, като в тях 
задължително се посочва, че наложената глоба 
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или имуществена санкция, както и разходите за 
вземане и изпитване на пробите от течни горива 
постъпват по бюджетната сметка на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор и 
служат като покана за доброволно изпълнение 
след влизането им в сила.“

3. Създава се ал. 4:
„(4) Когато нарушителят е известен, но не 

е открит на адреса, посочен при връчването 
на акта за административно нарушение, или е 
напуснал страната, или е посочил адрес само 
в чужбина, наказателното постановление не се 
връчва. Постановлението се смята за влязло в 
сила два месеца след издаването му.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след 
думите „по реда“ се добавя „на този закон и“.

§ 10. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 4:
а) в текста преди буква „а“ думите „по т. 3“ 

се заличават;
б) в буква „б“ думите „където биогоривото 

е максимален процент“ се заличават.
2. Създават се т. 17 – 22:
„17. „Пускане на пазара“ е понятие по 

смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 
разпоредби на Закона за чистотата на атмос-
ферния въздух.  

18. „Лицата, които пускат течни горива на 
пазара“ е понятие по смисъла на § 1, т. 18 от 
допълнителните разпоредби на Закона за чис-
тотата на атмосферния въздух. 

19. „Краен разпространител“ е понятие по 
смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпо-
редби на Закона за чистотата на атмосферния 
въздух.

20. „Разпространение на течни горива“ е 
понятие по смисъла на § 1, т. 23 от допълни-
телните разпоредби на Закона за чистотата на 
атмосферния въздух.  

21. „Повторно“ е административно наруше-
ние, което е извършено в едногодишен срок 
от влизането в сила на наказателното поста-
новление, с което нарушителят е наказан за 
нарушение от същия вид.

22. „КБКСС“ е бензинов компонент, наречен 
компонент за блендиране с кислородсъдържащи 
съединения.“

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 11 декември 2009 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

13389

УКАЗ № 404
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за ратифициране на Решение № 3/2006 
на Съвета за асоцииране Европейски съюз – 

България от 29 декември 2006 г. за изменение 
на член 3 от Допълнителния протокол към 
Европейското споразумение за асоцииране 
между Европейските общности и техните 
държави членки, от една страна, и Република 
България, от друга страна, относно удължаване 
на срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 
към Европейското споразумение, приет от ХLI 
Народно събрание на 11 декември 2009 г.

Издаден в София на 16 декември 2009 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Решение № 3/2006 на Съ-
вета за асоцииране Европейски съюз – Бъл-
гария от 29 декември 2006 г. за изменение на 
член 3 от Допълнителния протокол към Евро-
пейското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и техните държави 
членки, от една страна, и Република Бълга-
рия, от друга страна, относно удължаване на 
срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 

към Европейското споразумение

Член единствен. Ратифицира Решение 
№ 3/2006 на Съвета за асоцииране Европей-
ски съюз – България от 29 декември 2006 г. за 
изменение на член 3 от Допълнителния протокол 
към Европейското споразумение за асоциира-
не между Европейските общности и техните 
държави членки, от една страна, и Република 
България, от друга страна, относно удължаване 
на срока, предвиден в член 9(4) на Протокол 2 
към Европейското споразумение.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 11 декември 2009 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13488

УКАЗ № 407
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за допълнение на Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 
2009 г., приет от ХLI Народно събрание на 
16 декември 2009 г.

Издаден в София на 18 декември 2009 г. 
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
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5. заместник-министър на правосъдието; 
6. заместник-министър на финансите;
7. заместник-министър на труда и социал-

ната политика;
8. заместник-министър на здравеопазването;
9. заместник-министър на образованието, 

младежта и науката;
10. заместник-министър на културата;
11. заместник-министър на физическото 

възпитание и спорта; 
12. заместник-министър на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията;
13. заместник-министър на икономиката, 

енергетиката и туризма;
14. националният представител на Република 

България в Управителния съвет на Европей-
ската мрежа за превенция на престъпността и 
лицето за контакт с Европейската мрежа за 
превенция на престъпността; 

15. председателят на Държавната агенция 
за закрила на детето;

16. изпълнителният директор на Агенцията 
за социално подпомагане;

17. председателят на Управителния съвет 
на Националното сдружение на общините в 
Република България;

18. председателят на Българската търговско-
промишлена палата;

19. председателят на Българската стопанска 
камара;

20. представител на Центъра за изследване 
на демокрацията;

21. представител на Съюза на юристите в 
България;

22. представител на фондация „Фонд за 
превенция на престъпността – ИГА“;

23. представител на Българския Червен кръст;
24. представител на Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците в България.“ 
§ 4. В чл. 3, ал. 5 думите „по т. 4 – 10“ се 

заменят с „по т. 5 – 13“.
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Комисията изпълнява следните 

аналитични, консултативни и координационни 
функции:

1. може да получава, съхранява и анали-
зира информация от компетентните органи 
в съответствие с определените им от закона 
правомощия относно причините и условията, 
пораждащи престъпност;

2. организира изготвянето на проучвания 
и периодични виктимизационни доклади във 
връзка с равнището и тенденциите на престъп-
ността в страната;

3. организира анализа на съществуващите 
практики с оглед препоръчване на съответните 
компетентни органи на адекватни действия за 
премахване на условията, пораждащи прес-
тъпност;

4. организира анализа на съществуващите 
ресурси на национално и местно ниво с оглед 
изготвянето на препоръки за тяхното адек-
ватно разходване според определените цели и 
приоритети;

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 125 на Министерския съвет от 2005 г. за 
създаване на Държавно-обществена консулта-
тивна комисия по въпросите на превенцията 
на престъпността (обн., ДВ, бр. 55 от 2005 г.; 

изм., бр. 45 и 79 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 2 след думите „на престъпността“ 
се поставя запетая и се добавя „който“, а след 
думата „насоки“ се добавя „и становища”.

§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Председател на комисията е замест-

ник министър-председателят и министър на 
вътрешните работи.“ 

§ 3. В чл. 3 ал. 4 се изменя така:
„(4) Членове на комисията са: 
1. директорът на Главна дирекция „Кри-

минална полиция“ на Министерството на въ-
трешните работи; 

2. директорът на Главна дирекция „Ох-
ранителна полиция“ на Министерството на 
вътрешните работи;

3. директорът на специализирана админи-
стративна дирекция „Пресцентър и връзки с 
обществеността“ на Министерството на въ-
трешните работи;

4. ректорът на Академията на Министер-
ството на вътрешните работи; 

ЗАКОН
за допълнение на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2009 г. 
(обн., ДВ, бр. 110 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32 

и 99 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 18, ал. 3 след думите „салдо по 
консолидираната фискална програма“ се добавя 
„в размер над 500 млн. лв.“

Заключителни разпоредби
§ 2. В Закона за гражданското въздухопла-

ване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., 
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г. и бр. 35, 47 и 
82 от 2009 г.) чл. 122б се отменя.

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обна-
родването му в „Държавен вестник”.

Законът е приет от 41-ото Народно събра-
ние на 16 декември 2009 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

13679
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5. анализира извършената от комисията 
работа, както и резултатите от предприетите 
действия по превенцията на престъпността;

6. изготвя препоръки и предложения за 
разработване на нормативни актове и проекти 
на нормативни актове по проблемите на пре-
венцията на престъпността;

7. изготвя национална стратегия, годишни 
планове и програми за превенция на престъп-
ността и координира тяхното изпълнение;

8. отправя препоръки към компетентните 
органи за въвеждането на адекватни мерки за 
превенция на престъпността;

9. отправя препоръки и координира дейности-
те, свързани с квалификацията и обучението 
на служителите от компетентните ведомства, 
ангажирани в превенцията на престъпността;

10. осъществява взаимодействие с органите 
на местното самоуправление, с неправител-
ствените организации и други структури на 
гражданското общество по въпросите на пре-
венцията на престъпността;

11. осъществява международно сътруд-
ничество по въпросите на превенцията на 
престъпността със съответните институции на 
други държави, с международни правителствени 
и неправителствени организации, както и по 
линия на Европейската мрежа за превенция 
на престъпността;

12. осъществява взаимодействие с органите 
на съдебната власт, като конкретните форми на 
взаимодействие и сътрудничество се определят 
със съвместни актове.“ 

§ 6. В чл. 7, ал. 5 след думите „държавни 
органи“ се добавя „и институции“ и след ду-
мите „в състава є“ се добавя „на органите на 
съдебната власт“ и се поставя запетая. 

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Желязков

13614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Постановление № 274 на 
Министерския съвет от 2009 г. за приемане 
на Устройствен правилник на Министерство-
то на околната среда и водите (ДВ, бр. 94 

от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В § 5 думите „с центрове – Перник, 
София, Благоевград, Враца и Монтана“ се 
заличават.

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 4 т. 2 
се изменя така:

„2. Регионални инспекции по околната среда 
и водите със седалище: 

а) Пловдив  40
б) Благоевград  36
в) Смолян  30
г) Велико Търново  36
д) Монтана  30

е) Стара Загора  41
ж) Пазарджик  38
з) Враца  25
и) Бургас  52
к) Плевен  38
л) Шумен  33
м) Хасково  39
н) Русе  45
о) София  45
п) Варна  50
р) Перник   26.“ 

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 де-

кември 2009 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
13615

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В Постановление № 215 на Министерския 
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Министерството на финансите и за 
преобразуване и закриване на административни 
структури към министъра на финансите (обн., 
ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 
1999 г.; бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 
от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 
от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 
76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 
90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., 
бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г. и бр. 81, 85 и 90 
от 2009 г.) в приложение № 2 към чл. 4, ал. 3, 
т. 11 числото „7976“ се заменя със „7335“.

§ 2. В Наредбата за условията и реда за 
атестиране на служителите в държавната ад-
министрация, приета с Постановление № 105 
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, 
бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 и 46 от 
2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 64 
и 92 от 2008 г. и бр. 5 от 2009 г.), в чл. 30 се 
създава ал. 3:

„(3) При първото повишаване в ранг след 
преобразуване на трудово правоотношение в 
служебно, поради определяне с нормативен акт 
на длъжността за заемане от държавен служител, 
се вземат предвид и получените от съответния 
служител оценки за изпълнението на същата 
длъжност по трудово правоотношение.“ 

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 яну-

ари 2010 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
13616
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Устройствения правилник 
на Министерството на финансите, приет с 
Постановление № 249 на Министерския съвет 

от 2009 г. (ДВ, бр. 85 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 8, ал. 2 числото „650“ се заменя 
с „626“.

§ 2. В чл. 32 т. 8 се изменя така:
„8. осъществява функциите на администра-

тивен офис по туининг проекти, финансирани 
със средства по Програма ФАР и по Преходния 
финансов инструмент на Европейския съюз, като 
извършва цялостен мониторинг, финансово уп-
равление и плащания по сключените договори;“.

§ 3. В чл. 34, т. 9 думата „държавна“ се 
заличава.

§ 4. В приложението към чл. 8, ал. 3 се 
правят следните изменения:

1. В наименованието числото „650“ се за-
меня с „626“.

2. На ред „Специализирана администрация“ 
числото „498“ се заменя с „474“.

3. На ред „дирекция „Бюджет“ числото „21“ 
се заменя с „22“.

4. На ред „дирекция „Икономическо плани-
ране и анализи“ числото „32“ се заменя с „31“.

5. На ред „дирекция „Централно звено за 
финансиране и договаряне“ числото „70“ се 
заменя с „46“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 яну-

ари 2010 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Желязков
13617

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Постановление № 82 на Ми-
нистерския съвет от 2009 г. за предоставяне 
на средства от централния бюджет за 2009 г. 
за финансиране на дейностите по подготов-
ката, организацията и координацията на 
българското национално участие в световното 
изложение ЕКСПО 2010 в Шанхай, Китай 

(ДВ, бр. 29 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В наименованието думите „централния 
бюджет“ се заменят с „бюджета на Министер-
ството на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Министърът на икономиката, енер-
гетиката и туризма да предостави на „Меж-
дународен панаир Пловдив“ – АД, средства 
в размер 1 321 650 лв. за финансиране на 
дейностите по подготовката, организацията 
и координацията на българското национално 
участие в световното изложение ЕКСПО 2010 
в Шанхай, Китай.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез 
преструктуриране на разходите по бюджета на 
Министерството на икономика, енергетиката 
и туризма за 2009 г.“

2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. Член 2 се изменя така: 
„Чл. 2. Министърът на финансите по пред-

ложение на министъра на икономиката, енер-
гетиката и туризма да извърши налагащите 
се промени по бюджета на Министерството 
на икономиката, енергетиката и туризма за 
2009 г. по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за 
устройството на държавния бюджет.“

§ 4. В чл. 3 думите „министъра на икономи-
ката и енергетиката“ се заменят с „министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма“.

§ 5. В § 2 от заключителните разпоредби 
думите „министъра на икономиката и енергети-
ката“ се заменят с „министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма“.

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  

Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:  

Галина Маринска
13741

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 310 
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Постановление № 84 на 
Министерския съвет от 2007 г. за определя-
не на реда за управление и наблюдение на 
инструмента за подобряване на бюджетните 
парични потоци и за подпомагане изпълнени-
ето на Шенгенското споразумение (обн., ДВ, 
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 86 и 108 от 

2008 г. и бр. 42 и 45 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В чл. 2, ал. 4 думите „дирекция „Уп-
равление на средствата от Европейския съюз 
на Министерството на финансите“ се заменят 
с „дирекция „Мониторинг на средствата от 
Европейския съюз“ в администрацията на 
Министерския съвет“.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Председател на комитета по ал. 1 е 

министърът на вътрешните работи, а члено-
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ве са: заместник-министърът на финансите, 
отговарящ за управлението на средствата 
от ЕС; заместник-министърът на външните 
работи, отговарящ за консулската дейност; 
заместник-министър на вътрешните работи; 
заместник-председателят на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“, отговарящ за 
взаимодействието със структурите на ЕС, и 
представител на дирекция „Мониторинг на 
средствата от Европейския съюз“ в админи-
страцията на Министерския съвет.“

2. В ал. 4 думите „дирекция „Управление 
на средствата от Европейския съюз“ се заме-
нят с „дирекция „Мониторинг на средствата 
от Европейския съюз“ в администрацията на 
Министерския съвет“.

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  

Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:  

Галина Маринска
13742

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 323 на Министерския съвет от 2008 г. за 
определяне на първостепенния и второсте-
пенните разпоредители с бюджетни кредити 
в Министерството на вътрешните работи 
(обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 

и 64 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В раздел ІІ от приложението към член 
единствен се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Създава се т. 1а:
„1а. Директорът на Главна дирекция „Борба 

с организираната престъпност“.“
2. Създава се т. 5а:
„5а. Директорът на Главна дирекция „Граж-

данска защита“.“
3. Създава се т. 6а:
„6а. Директорът на дирекция „Национална 

система 112“.“
4. Точка 10 се изменя така:
„10 Директорът на дирекция „Международни 

проекти“.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 яну-

ари 2010 г.
За министър-председател:  

Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:  

Галина Маринска
13743

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Наредба за достъпа на но-
тариусите до Националния автоматизиран 
информационен фонд за българските лични 
документи – „Национален регистър на бъл-

гарските лични документи“

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за достъпа 
на нотариусите до Националния автоматизиран 
информационен фонд за българските лични 
документи – „Национален регистър на бъл-
гарските лични документи“.

Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание 

чл. 19, ал. 2 от Закона за нотариусите и нота-
риалната дейност.

§ 2. Наредбата се прилага от деня на 
подписването на двустранен протокол между 
министъра на вътрешните работи и председа-
теля на Нотариалната камара за въвеждане в 
експлоатация на Системата за връзка.

За министър-председател:  
Цветан Цветанов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Галина Маринска

НАРЕДБА
за достъпа на нотариусите до Националния 
автоматизиран информационен фонд за бъл-
гарските лични документи – „Национален 
регистър на българските лични документи”

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията 
и редът за достъп на нотариусите до Националния 
автоматизиран информационен фонд за българ-
ските лични документи – „Национален регистър 
на българските лични документи“ (НРБЛД).

(2) Достъпът се осъществява единствено по 
електронен път чрез Система за връзка.

(3) Електронният достъп е само до личните 
документи, които съдържат снимка в НРБЛД.

(4) Системата за връзка се изгражда и 
поддържа от Нотариалната камара и за нейна 
сметка.

Чл. 2. Индивидуален достъп до данните от 
НРБЛД имат само нотариусите и помощник-
нотариусите, вписани в регистъра на Нотари-
алната камара, както и съдиите по вписванията 
в случаите на заместване по чл. 48, ал. 1 от 
Закона за нотариусите и нотариалната дейност 
(ЗННД).

Чл. 3. Информацията, която е придобита 
от извършената справка, се използва само във 
връзка с изпълнение на задълженията на нота-
риуса по чл. 25, ал. 3 ЗННД и не се съхранява 
в друг регистър освен в НРБЛД.

Чл. 4. Министърът на вътрешните работи и 
председателят на Нотариалната камара издават 
вътрешни правила за работа със Системата за 
връзка.
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Раздел ІІ
Идентификация за достъп

Чл. 5. (1) Достъпът до НРБЛД се осъществя-
ва чрез Системата за връзка след идентификация 
с потребителско име и парола в Системата за 
достъп на Нотариалната камара.

(2) Начинът за създаване на потребителски-
те имена се определя с вътрешните правила 
по чл. 4.

(3) Нотариалната камара изготвя и поддър-
жа актуален списък с потребителските имена, 
които имат право на достъп до Системата за 
връзка.

(4) Списъкът по ал. 3 се изпраща на ди-
ректора на специализираната административна 
дирекция „Комуникационни и информационни 
системи“ на Министерството на вътрешните 
работи (САД „КИС“ – МВР).

(5) При промяна в списъка на потребител-
ските имена Нотариалната камара отразява 
промяната и изпраща актуалния списък на 
САД „КИС“ – МВР, не по-късно от 3 работни 
дни след настъпване на съответната промяна.

(6) Заявки с потребителско име, невъведено 
в списъка на потребителските имена, не се 
изпълняват.

Чл. 6. (1) В случаите на заместване по 
чл. 48, ал. 1 ЗННД съдията по вписванията се 
идентифицира в Системата за достъп съгласно 
изискванията на чл. 5.

(2) В случаите на заместване по чл. 47 ЗННД 
заместващият нотариус осъществява достъпа 
чрез своята идентификация.

Раздел ІІІ
Параметри на заявката и на информацията 

от НРБЛД

Чл. 7. След регистрация в Системата за 
достъп справка в НРБЛД може да бъде из-
вършена само по заявка, съдържаща следните 
едновременно подадени параметри:

1. потребителско име на нотариуса, помощ-
ник-нотариуса или на съдията по вписванията, 
направил заявката;

2. номер на документа за самоличност, за 
който се прави справка;

3. единен граждански номер (ЕГН) или 
личен номер за чужденец (ЛНЧ) на лицето, 
за което се прави справката.

Чл. 8. Данните от НРБЛД се получават в 
следния обем:

1. подадени параметри на заявката;
2. снимка на лицето, съответстваща на за-

явения документ за самоличност;
3. информация дали заявеният документ за 

самоличност е валиден или невалиден.
Чл. 9. Всяка извършена справка се жур-

налира в сървъра на Нотариалната камара за 
срок най-малко две години.

Раздел ІV
Условия за изграждане и поддържане на Сис-

темата за връзка

Чл. 10. (1) В случай че Нотариалната камара 
сключи договор за изграждане и поддържане 
на Системата за връзка или на части от нея с 

търговец, предоставящ информационни услуги, 
търговецът трябва да притежава удостоверение за 
регистрация като администратор на лични данни.

(2) В случаите по ал. 1 търговецът трябва 
да представи в САД „КИС“ – МВР, и в Нота-
риалната камара копие на удостоверението за 
регистрация, заверено от Комисията за защита 
на личните данни, в срок 5 дни преди сключ-
ването на договора.

(3) При непредставяне на удостоверението 
по ал. 2 МВР не осигурява достъп до НРБЛД.

Допълнителна разпоредба
Параграф единствен. По смисъла на на-

редбата:
1. „Система за връзка“ е съвкупността от 

Системата за достъп на Нотариалната камара, 
изградената свързаност, мрежовите устройства, 
приложните сървъри и сървърите за връзка на 
МВР към корпоративната мрежа на МВР за 
достъп до НРБЛД.

2. „Система за достъп“ е съвкупност от хард-
уерни и софтуерни средства за дефиниране на 
потребители за достъп до НРБЛД.

3. „Журналиране“ е съвкупност от софтуер-
ни средства за регистриране и съхранение на 
всички действия, извършвани от потребителите 
на Системата за връзка. Обхватът на журнала 
се определя с вътрешните правила за работа 
със Системата за връзка.

4. „Списък с потребителските имена“ е 
пълният актуален списък на потребителите, 
регистрирани в Системата за достъп и с права 
за извършване на справки в НРБЛД.
13744

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В приложението към § 1, ал. 1 от допъл-
нителната разпоредба на Постановление № 229 
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане 
на Устройствения правилник на Министерския 
съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, 
бр. 78 от 2009 г.; доп., бр. 83 от 2009 г.) се 
правят следните изменения:

1. В наименованието числото „481“ се за-
меня с „464“.

2. Ред седми „Лечебно-възстановителна база 
„Хисар“ и ред осми „Лечебно-възстановителна 
база „Нареченски бани“ се заличават.

§ 2. Навсякъде в Постановление № 118 на 
Министерския съвет от 1993 г. за използването 
на недвижими имоти – публична държавна 
собственост (обн., ДВ, бр. 57 от 1993 г.; изм. и 
доп., бр. 13 и 63 от 1996 г., бр. 36, 41 и 110 от 
1997 г., бр. 26 от 2000 г., бр. 74 и 111 от 2001 г., 
бр. 83 от 2005 г., бр. 56 от 2007 г., бр. 10 и 78 
от 2009 г.) думите „Лечебно-възстановителна 
база „Хисар“ и Дом 2 на Лечебно-възстанови-
телната база „Хисар“ се заличават.

§ 3. В Устройствения правилник на Минис-
терския съвет и на неговата администрация, 
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приет с Постановление № 229 на Министер-
ския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 78 от 2009 г.), 
се правят следните изменения:

1. В чл. 26, ал. 5 думите „на бюджета на 
Министерския съвет“ се заменят с „на бюджета 
на съответните ведомства“.

2. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и 
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:

а) в наименованието числото „414“ се за-
меня с „403“;

б) на ред „Обща администрация“ числото 
„208“ се заменя със „197“;

в) на ред „дирекция „Управление на собстве-
ността и административно-стопански дейности“ 
числото „106“ се заменя с „95“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Трудовите правоотношения на служите-

лите в Лечебно-възстановителна база „Хисар“, 
предоставена за безвъзмездно управление на 
Военномедицинската академия – София, и 
на служителите на ведомствените бюфети 
от дирекция „Управление на собствеността и 
административно-стопански дейности“, които 
преминават от администрацията на Министер-
ския съвет в комплекс „Бояна“, се уреждат при 
условията и по реда на чл. 123, ал. 1, т. 7 и ал. 2 
от Кодекса на труда, а за предадените движими 
вещи на обектите Лечебно-възстановителна 
база „Хисар“ и Лечебно-възстановителна база 
„Нареченски бани“ се съставят предавателно-
приемателни протоколи.

§ 5. Средствата, необходими за 2010 г. по 
§ 3, т. 1, ще се осигурят от бюджета на Ми-
нистерския съвет.

§ 6. Постановлението влиза в сила от 
1 януари 2010 г., а § 1, т. 1 и § 3, т. 2 – от 
деня на обнародването на постановлението в 
„Държавен вестник“.

За министър-председател:  
Цветан Цветанов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, ко-
ито се събират от Национална агенция 
„Пътна инфраструктура“, приета с Поста-
новление № 219 на Министерския съвет 
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм., 

бр. 101 от 2008 г. и бр. 3 от 2009 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

§ 1. В наименованието думите „Национална 
агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с 
„Агенция „Пътна инфраструктура“.

§ 2. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. За ползване на пътната инфра-

структура от пътни превозни средства (ППС) 
с българска регистрация се заплащат винетни 
такси, даващи право на едно ППС да използва 
за определен срок републиканските пътища, 
както следва:

Категория 1 Категория 2
Категория 3евро 0, I, II евро III, IV, V, 

EEV и  
по-висока

евро 0, I, II евро III, IV, V, 
EEV и  

по-висока
Цени на винетна такса (в лв.)

Дневна 13 13  13 13 –
Седмична 75 58 43 33 10
Месечна 215 165 117 90 25
Годишна 1300 1000 681 524 67

§ 3. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. За ползване на пътната инфраструктура от ППС с чуждестранна регистрация се запла-

щат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските 
пътища, както следва:

Категория 1 Категория 2
Категория 3евро 0, I, II евро III, IV,

V, EEV и
по-висока

евро 0, I, II евро III, IV, V, 
EEV и 

по-висока
Цени на винетна такса (в евро)

Дневна 7 7 7 7 –
Седмична 38 30 22 17 5
Месечна 110 85 60 46 13
Годишна 665 511 348 268 34

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

За министър-председател: 
Цветан Цветанов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Галина Маринска
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“
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315  
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Наредба за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 

пиротехническите изделия

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за същест-
вените изисквания и оценяване съответствието 
на пиротехническите изделия.

За министър-председател:  
Цветан Цветанов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

НАРЕДБА 
за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на пиротехническите изделия

Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. категоризацията на пиротехническите 

изделия;
2. съществените изисквания към пиротехни-

ческите изделия;
3. процедурите за оценяване и начините за 

удостоверяване на съответствието на пиротехни-
ческите изделия със съществените изисквания 
към тях;

4. етикетирането на пиротехническите из-
делия;

5. редът за издаване на разрешения за из-
вършване оценяване съответствието и проверки 
за спазване на условията, при които е издадено 
разрешението.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за пироте-
хническите изделия.

(2) Пиротехническо изделие е всяко из-
делие, което съдържа взривни вещества или 
взривна смес от вещества, предназначено да 
произведе топлина, светлина, звук, газ или 
дим или комбинация от такива ефекти чрез 
самоподдържащи се екзотермични химични 
реакции.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. пиротехнически изделия за нуждите на 

Министерството на вътрешните работи, на 
Държавна агенция „Национална сигурност“, на 
Главна дирекция „Охрана“ при Министерството 
на правосъдието и на въоръжените сили на 
Република България;

2. оборудването на морските кораби съглас-
но Наредба № 54 от 2004 г. за техническите 
изисквания и оценяване съответствието на 
оборудването на морските кораби (ДВ, бр. 76 
от 2004 г.);

3. пиротехнически изделия, предназначени за 
използване от въздухоплавателната индустрия;

4. ударни капси, предназначени за играчки, 
съгласно Наредбата за съществените изисквания 
и оценяване на съответствието на играчките, 
приета с Постановление № 177 на Министерския 
съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; 
изм. и доп., бр. 13 и 104 от 2003 г. и бр. 24 и 
40 от 2006 г.);

5. взривни вещества за граждански цели 
съгласно Наредбата за съществените изисква-
ния и оценяване съответствието на взривните 
вещества за граждански цели, приета с По-
становление № 52 на Министерския съвет от 
2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., 
бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 
и 40 от 2006 г.);

6. боеприпаси.
Чл. 4. (1) Пиротехническите изделия в зави-

симост от техния вид, употреба, предназначение 
и степен на опасност, включително ниво на 
шум, се категоризират от производителя по 
следния начин:

1. фойерверки:
а) категория 1: фойерверки, при използва-

нето на които съществува много ниска степен 
на опасност и пренебрежимо ниско ниво на 
шум и които са предназначени за употреба 
в ограничени пространства, включително 
фойерверки, предназначени за употреба в 
жилищни сгради;

б) категория 2: фойерверки, при използването 
на които съществува ниска степен на опасност и 
ниски нива на шум и които са предназначени за 
употреба на открито в обособени пространства;

в) категория 3: фойерверки, при използва-
нето на които съществува средноголяма степен 
на опасност, предназначени са за употреба в 
обширни открити пространства и чието ниво 
на шум не вреди на човешкото здраве;

г) категория 4: фойерверки, при използването 
на които съществува висока степен на опасност, 
предназначени са за употреба само от лица със 
специализирани познания (известни като „фо-
йерверки за професионална употреба”) и чието 
ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

2. сценични пиротехнически изделия:
а) категория Т1: пиротехнически изделия за 

сценична употреба, при използването на които 
съществува ниска степен на опасност;

б) категория Т2: пиротехнически изделия за 
сценична употреба, предназначени за използване 
само от лица със специализирани познания;

3. други пиротехнически изделия:
а) категория Р1: пиротехнически изделия, 

различни от фойерверки, и сценични пиротех-
нически изделия, при използването на които 
съществува ниска степен на опасност;

б) категория Р2: пиротехнически изделия, 
различни от фойерверки, и сценични пиротех-
нически изделия, които могат да се използват 
само от лица със специализирани познания.

(2) Нотифицираният орган по чл. 40 по-
твърждава категоризацията на пиротехническите 
изделия като част от процедурите за оценяване 
на съответствието по чл. 36.

Чл. 5. Пиротехническите изделия се пускат 
на пазара, когато имат нанесена маркировка 
за съответствие СЕ съгласно Наредбата за 
маркировката за съответствие, приета с По-
становление № 191 на Министерския съвет 
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и 
доп., бр. 66 от 2006 г.), която удостоверява, че 
съответствието на изделията със съществените 
изисквания на глава втора е било оценено по 
приложимите процедури по глава четвърта.
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Чл. 6. За пиротехническите изделия, произ-
ведени в съответствие с българските стандарти, 
които въвеждат хармонизирани европейски 
стандарти, се приема, че съответстват на съ-
ществените изисквания на наредбата.

Чл. 7. (1) Върху пиротехнически изделия, 
които се представят на търговски панаири, 
изложения и демонстрации без оценено съот-
ветствие по реда на глава четвърта, се нанася 
видим знак, ясно обозначаващ наименовани-
ето и датата на съответния търговски панаир, 
изложение или демонстрация.

(2) Върху пиротехнически изделия, произве-
дени с цел изследване, разработване или изпит-
ване, се нанася видим знак, ясно обозначаващ, 
че не са с оценено съответствие по реда на 
глава четвърта и не могат да се използват за 
други цели освен за изследване, разработване 
или изпитване.

Чл. 8. Забранява се търговията на дребно на:
1. фойерверки от категория 1 на лица под 

12 години; фойерверки от категория 2 на лица 
под 16 години; фойерверки от категория 3 на 
лица под 18 години; 

2. други пиротехнически изделия и сценични 
пиротехнически изделия от категории Т1 и Р1 
на лица под 18 години.

Чл. 9. Производителите, вносителите и 
търговците на едро могат да продават или да 
предоставят фойерверки от категория 4, пиро-
технически изделия от категория Р2 и сценични 
пиротехнически изделия от категория Т2 само 
на лица със специализирани познания. 

Г л а в а  в т о р а
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I
Общи изисквания за безопасност

Чл. 10. Пиротехническото изделие се проек-
тира така, че рискът за здравето, собствеността 
и околната среда да е сведен до минимум при 
нормалната му употреба.

Чл. 11. Начинът на запалване на пиротехни-
ческото изделие трябва да бъде ясно видим или 
да бъде посочен в етикета или в инструкцията 
за употреба.

Чл. 12. Пиротехническото изделие се проек-
тира така, че да се намали до минимум рискът 
за здравето, собствеността и околната среда 
от отломки при неумишленото му запалване.

Чл. 13. Пиротехническото изделие трябва 
да функционира правилно до изтичане срока 
на годност, посочен от производителя.

Чл. 14. Пиротехническото изделие трябва 
да притежава функционалните характеристики, 
посочени от производителя на нотифицирания 
орган, с оглед гарантиране на максимална 
сигурност и надеждност.

Чл. 15. Пиротехническото изделие се про-
ектира и произвежда така, че да може да се 
обезвреди по безопасен начин чрез подходящ 
процес и с минимално въздействие върху 
околната среда.

Чл. 16. Пиротехническото изделие трябва 
да функционира правилно, когато се използва 
по предназначение.

Чл. 17. (1) Пиротехническото изделие се 
изпитва в лаборатория, а когато това е невъз-
можно, изпитванията се провеждат в средата, в 
която пиротехническото изделие ще се използва.

(2) Когато е приложимо, при изследванията 
и изпитванията на пиротехническо изделие се 
отчита следната информация и характеристики:

1. проект, конструкция и характерни свой-
ства, включително подробен химически състав 
(маса и процентно съдържание на използвани 
вещества) и размери;

2. физическа и химическа устойчивост на 
пиротехническото изделие при всички нормал-
ни и предвидими условия на околната среда;

3. чувствителност при нормални и предви-
дими условия на боравене и превоз;

4. съвместимост на всички компоненти по 
отношение на тяхната химическа устойчивост;

5. устойчивост на пиротехническото изделие 
на влага, когато е предназначено за употреба 
при влажни или мокри условия и когато влагата 
може да окаже неблагоприятно въздействие 
върху неговата безопасност или надеждност;

6. устойчивост на ниски и високи темпе-
ратури, когато пиротехническото изделие е 
предназначено за съхранение или употреба 
при такива температури и охлаждането или 
нагряването на компонент или на пиротехни-
ческото изделие като цяло могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху неговата 
безопасност или надеждност;

7. мерки за безопасност за предотвратява-
не на преждевременно или непреднамерено 
запалване или задействане;

8. подходящи инструкции и при необходимост 
маркировка за безопасно боравене, съхранение, 
употреба (включително разстояния на безопас-
ност) и обезвреждане на български език;

9. устойчивост на пиротехническото изделие, 
неговата опаковка или на други компоненти 
срещу влошаване на състоянието при нормални 
и предвидими условия на съхранение;

10. спецификация на всички необходими 
уреди и принадлежности и инструкции за без-
опасна употреба на пиротехническото изделие.

Чл. 18. (1) По време на превоз и при нормал-
на употреба пиротехническото изделие трябва 
да съдържа състава на пиротехническата смес, 
освен ако производителят е предвидил друго в 
инструкциите за употреба. 

(2) Пиротехническото изделие не трябва 
да съдържа:

1. бризантни активни вещества за търговски 
цели с изключение на черен барут или възпла-
менителен състав;

2. взривни вещества, предназначени за во-
енни цели.

Раздел II
Специални изисквания към фойерверките

Чл. 19. Фойерверките от категория 1 се 
проектират и произвеждат така, че:

1. разстоянието на безопасност да бъде най-
малко 1 м; когато е приложимо, разстоянието 
на безопасност може да бъде по-малко;

2. максималната стойност на нивото на шум 
не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или 
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еквивалентно ниво на шум, измерено посред-
ством друг подходящ метод, на разстоянието 
на безопасност;

3. да не включват звукови петарди (изделия, 
съдържащи пиротехнически вещества, които при 
задействането им произвеждат звуков ефект), 
пиробатерии от звукови петарди, звукови пе-
тарди със светлинен ефект и пиробатерии от 
звукови петарди със светлинен ефект;

4. при взривяване чрез хвърляне на земята 
не трябва да съдържат повече от 2,5 мг сре-
бърен фулминат.

Чл. 20. Фойерверките от категория 2 се 
проектират и произвеждат така, че:

1. разстоянието на безопасност да бъде най-
малко 8 м; когато е приложимо, разстоянието 
на безопасност може да бъде по-малко;

2. максималната стойност на нивото на шум 
не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или 
еквивалентно ниво на шум, измерено посред-
ством друг подходящ метод, на разстоянието 
на безопасност.

Чл. 21. Фойерверките от категория 3 се 
проектират и произвеждат така, че:

1. разстоянието на безопасност да бъде най-
малко 15 м; когато е приложимо, разстоянието 
на безопасност може да бъде по-малко;

2. максималната стойност на нивото на шум 
не трябва да надвишава 120 dB (A, imp) или 
еквивалентно ниво на шум, измерено посред-
ством друг подходящ метод, на разстоянието 
на безопасност.

Чл. 22. Фойерверките се произвеждат само 
от материали, които свеждат до минимум риска 
за здравето, собствеността и околната среда, 
причинен от отломки.

Чл. 23. Начинът на запалване трябва да бъде 
ясно видим или да бъде посочен в етикета или 
в инструкциите.

Чл. 24. Фойерверките не трябва да извършват 
хаотично и непредсказуемо движение.

Чл. 25. Фойерверките от категории 1, 2 и 3 
трябва да са защитени срещу непреднамерено 
запалване чрез защитно покритие, чрез опа-
ковката или чрез устройството на изделието. 
Фойерверките от категория 4 трябва да са 
защитени срещу неумишлено запалване чрез 
методи, определени от производителя.

Раздел III
Специални изисквания към детонаторите

Чл. 26. Детонаторите трябва да могат да 
бъдат надеждно задействани и да имат дос-
татъчен капацитет за задействане при всички 
нормални и предвидими условия на употреба.

Чл. 27. Детонаторите трябва да са защите-
ни от електростатичен заряд при нормални и 
предвидими условия на съхранение и употреба.

Чл. 28. Електрическите детонатори трябва 
да са защитени срещу електромагнитни полета 
при нормални и предвидими условия на съх-
ранение и употреба.

Чл. 29. Покритията на детониращите шну-
рове трябва да имат необходимата механична 
якост и да предпазват адекватно взривния 
пълнеж, когато са подложени на нормално и 
предвидимо механично напрежение.

Чл. 30. Параметрите за времето на горене 
на детониращите шнурове трябва да се пре-
доставят заедно с изделието.

Чл. 31. Електрическите характеристики 
(например безопасен ток, устойчивост и т.н.) 
на електрическите детонатори трябва да се 
предоставят заедно с изделието.

Чл. 32. Проводниците на електрическите 
детонатори трябва да са с достатъчна изола-
ция и да имат достатъчна механична якост, 
включително здрава връзка с детонатора, в 
зависимост от предназначението им.

Г л а в а  т р е т а
ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ-

ТЕ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 33. (1) Всяко пиротехническо изделие 

се придружава от информация към потенци-
алния потребител за безопасното му и точно 
използване на български език, когато изделието 
се пуска на българския пазар. 

(2) Информацията по ал. 1 се състои от 
данни върху етикета на изделието. Ако върху 
пиротехническото изделие липсва достатъчно 
място, за да бъдат спазени изискванията за ети-
кетиране, посочени в чл. 34 и 35, информацията 
се предоставя върху най-малката опаковка.

(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат 
за пиротехнически изделия, предназначени за 
представяне на търговски панаири, изложе-
ния и демонстрации съгласно чл. 7, ал. 1 или 
произведени с цел изследване, разработване и 
изпитване съгласно чл. 7, ал. 2.

Чл. 34. Производителят поставя върху пи-
ротехническото изделие етикет, който съдържа 
следната информация:

1. име и адрес на производителя; когато изде-
лията се внасят на територията на Европейския 
съюз от трета държава – име на производителя 
и име и адрес на вносителя;

2. наименование, тип и категория на из-
делието;

3. инструкции за употреба;
4. нетното еквивалентно количество (НЕК) 

на активно взривно вещество;
5. обозначение за ограничаване употребата 

на пиротехническите изделия съгласно чл. 8;
6. за фойерверки от категории 3 и 4 – го-

дината на производство;
7. за фойерверки от категория 1 – указание 

„само за употреба на открито“, когато е прило-
жимо, и посочване на минималното разстояние 
на безопасност;

8. за фойерверки от категории 2 и 3 – указа-
ние „само за употреба на открито“ и посочване 
на минималното разстояние на безопасност;

9. за фойерверки от категория 4 – указание 
„за употреба само от лица със специализирани 
познания“ и посочване на минималното раз-
стояние на безопасност;

10. за сценичните пиротехнически изделия 
от категория Т1 – указание „само за употреба 
на открито“, когато е приложимо, и посочване 
на минималното разстояние на безопасност;

11. за сценичните пиротехнически изделия от 
категория Т2 – указание „за употреба само от 
лица със специализирани познания“ и посочване 
на минималното разстояние на безопасност.
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Чл. 35. (1) Пиротехническите изделия за 
превозни средства се придружават освен от 
информацията по чл. 34, т. 1 – 3 и от ин-
формационен лист за безопасност съгласно 
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (REACH), за 
създаване на Европейска агенция по химикали, 
за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за 
отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета 
и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, 
както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета 
и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/
ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ, L 396, 
29.05.2007 г., стр. 1), който е предназначен за 
професионални потребители. 

(2) Информационният лист за безопасност 
по ал. 1 се изготвя на хартиен или електронен 
носител в зависимост от възможностите за 
достъп на адресата до него.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА 

СЪОТВЕТСТВИЕТО
Чл. 36. Преди да нанесе маркировката за 

съответствие върху пиротехническото изде-
лие, производителят прилага една от следните 
процедури:

1. процедурата „ЕО изследване на типа“ 
(модул B) съгласно приложение № 1 в съче-
тание със:

а) процедурата „Съответствие с типа“ (модул 
С) съгласно приложение № 2, или с

б) процедурата „Осигуряване качеството на 
производството“ (модул D) съгласно приложе-
ние № 3, или с

в) процедурата „Осигуряване качеството на 
продукта“ (модул Е) съгласно приложение № 4;

2. процедурата „Проверка на единичен про-
дукт“ (модул G) съгласно приложение № 5; 

3. процедурата „Пълно осигуряване на ка-
чеството“ (модул H) съгласно приложение № 6, 
когато се извършва оценяване на съответствието 
на фойерверки от категория 4.

Г л а в а  п е т а
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ 
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА 
СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО 

Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО
Чл. 37. Лицето, което кандидатства за 

получаване на разрешение за оценяване съот-
ветствието на пиротехнически изделия, трябва 
да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 
от Закона за техническите изисквания към 
продуктите (ЗТИП) и на БДС ЕN 45011, БДС 
ЕN ISO/IEC 17021 и БДС ЕN ISO/IEC 17025 
в зависимост от процедурите и продуктите, за 
които кандидатства, и:

1. да може да изпълнява една или повече 
процедури за оценяване съответствието на 
изделията;

2. да има методики и инструкции за изпит-
ване на пиротехнически изделия, когато не се 
прилагат стандартите по чл. 6; 

3. да има най-малко един компетентен 
одитор, който да отговаря на изискванията на 
БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта 
на пиротехническите изделия, при извършване 
оценката на внедрената система по качеството, 
когато това се изисква от процедурата за оценя-
ване на съответствието, за която кандидатства;

4. да има наръчник и процедури на систе-
мата по качеството.

Чл. 38. (1) Лицето по чл. 37 подава до пред-
седателя на Държавната агенция за метроло-
гичен и технически надзор (ДАМТН) писмено 
заявление, в което се посочват изделията и 
процедурите, за които желае да получи разре-
шение. Към заявлението се прилагат:

1. единен идентификационен код (ЕИК) по 
чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. справка в табличен вид, съдържаща видо-
вете изделия, приложимите за тях съществени 
изисквания, хармонизираните стандарти или 
методиките и инструкциите за измерване и 
изпитване, които ще се прилагат при оценяване 
на съответствието;

3. копия от трудови договори на персо-
нала, документи за завършено образование, 
допълнително придобита квалификация и про-
фесионална автобиография, както и справка 
относно неговата компетентност и опит за 
извършване оценяване на съответствието по 
заявения обхват;

4. справка за техническите средства за из-
вършване на изпитвания като част от процеду-
рите за оценяване на съответствието, с които 
разполагат собствените му лаборатории и/или 
лабораториите, с които има сключени договори;

5. копие от сключените договори с подиз-
пълнители, когато има такива;

6. копие от сертификатите за акредитация 
на лабораториите съгласно БДС ЕN ISO/IEC 
17025, в чийто обхват попадат видовете изде-
лия, за които лицето по чл. 37 кандидатства, 
когато има такива;

7. декларации на лицето и на наетия от него 
персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, 
т. 3, 5 и 8 ЗТИП; 

8. удостоверение от съответните компетент-
ни органи за обстоятелството по чл. 10, ал. 1, 
т. 7 ЗТИП;

9. копие от договора за застраховка за вре-
дите, които могат да настъпят вследствие на 
неизпълнение на задълженията му, свързани с 
дейностите по оценяване на съответствието;

10. списък на стандартите по чл. 6, които 
притежава, отнасящи се до изделията, посочени 
в заявлението;

11. методики и инструкции за изпитване на 
изделията, когато не се прилагат стандартите 
по чл. 6;

12. копие от документи, удостоверяващи 
завършено образование, обучение за одитори, 
професионален и одиторски опит съгласно из-
искванията на БДС EN ISO 19011 на одитора, 
който ще извършва оценяване на внедрената 
система по качеството, когато това се изисква 
от процедурата за оценяване на съответствието;

13. наръчник и процедурите на системата 
по качеството;
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14. документираните процедури за оценяване 
на съответствието, за които кандидатства;

15. документ за платена такса за установяване 
съответствието на документите с изискванията 
на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП по чл. 27, ал. 1 от 
Тарифа № 11 за таксите, които се събират в сис-
темата на Държавната агенция за метрологичен 
и технически надзор по Закона за държавните 
такси, утвърдена с Постановление № 97 на 
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 
и 115 от 2002 г., бр. 17 и 19 от 2003 г.; попр., 
бр. 27 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 33 и 49 от 
2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 
2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, 
което кандидатства за получаване на разреше-
ние за оценяване на съответствието, подава до 
председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, 
придружено от:

1. документите по ал. 1, т. 1 – 6, 8 – 12, 
14 и 15;

2. сертификат за акредитация от орган по 
акредитация в зависимост от продуктите и 
процедурите, за които кандидатства:

а) за „ЕО изследване на типа“ (приложение 
№ 1) – по стандарти БДС EN 45011 и БДС EN 
ISO/IEC 17025;

б) за „Съответствие с типа“ (приложение 
№ 2) – по стандарти БДС ЕN 45011 и БДС 
EN ISO/IEC 17025;

в) за „Осигуряване качеството на производ-
ството“ (приложение № 3) – по стандарт БДС 
ЕN ISO/IEC 17021;

г) за „Осигуряване качеството на продукта“ 
(приложение № 4) – по стандарт БДС ЕN 
ISO/IEC 17021;

д) за „Проверка на единичен продукт“ (при-
ложение № 5) – по стандарти БДС EN 45011 
и БДС EN ISO/IEC 17025;

е) за „Пълно осигуряване на качеството“ 
(приложение № 6) – по стандарти БДС ЕN 
ISO/IEC 17021 и БДС EN ISO/IEC 17025.

(3) При положителен резултат от провер-
ките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът 
за издаване на разрешение за оценяване на 
съответствието внася такси за извършване про-
верка на място за установяване на техническата 
компетентност и способността за изпълнение 
на заявените процедури, определени в чл. 27, 
ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се съ-
бират в системата на Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор по Закона 
за държавните такси. 

Чл. 39. (1) Оценяването на изпълнението 
на изискванията по чл. 37 се извършва съ-
гласно процедура, утвърдена от председателя 
на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) В срок 6 месеца от получаването на до-
кументите по чл. 38 председателят на ДАМТН 
взема решение за издаване на разрешение за 
извършване оценяване на съответствието на 
пиротехнически изделия или отказва издава-
нето му с мотивирана заповед. Издаването на 
разрешение за оценяване съответствието на 
пиротехнически изделия се извършва по реда 
на чл. 12а ЗТИП.

(3) При издаване на разрешението за оценя-
ване съответствието на пиротехнически изделия 
се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 
от Тарифа № 11 за таксите, които се събират 
в системата на Държавната агенция за ме-
трологичен и технически надзор по Закона за 
държавните такси. 

(4) Разрешението за оценяване на съответ-
ствието не може да се прехвърля или преотстъп-
ва на други физически или юридически лица.

Чл. 40. (1) Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор проверява пери-
одично нотифицирания орган за спазване на 
условията, при които е получил разрешението, 
и за изпълнение на процедурите за оценяване 
на съответствието.

(2) Проверките по ал. 1 са планови и извън-
редни и се извършват от комисия, определена 
със заповед на председателя на ДАМТН.

(3) Плановите проверки на нотифицирания 
орган по ал. 1 се извършват най-малко веднъж 
годишно от датата на издаване на разрешени-
ето съгласно годишен график за проверки и 
обхващат:

1. изпълнените процедури за оценяване на 
съответствието;

2. функционирането на системата по ка-
чеството;

3. състоянието на техническите средства за 
измерване и изпитване;

4. актуалността на прилаганите стандарти;
5. взаимодействието с подизпълнителите 

и дейността им като част от процедурите за 
оценяване на съответствието;

6. постъпилите жалби, възражения, рекла-
мации и начините за тяхното уреждане;

7. издадените сертификати и одобрения в 
резултат на извършените процедури за оценя-
ване на съответствието.

(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 
ЗТИП се извършват на място при нотифици-
рания орган по ал. 1 и обхващат:

1. допуснатите несъответствия с изисква-
нията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила 
информация, причините за възникването им и 
начините за тяхното отстраняване;

2. пропуски при изпълнение на процедурите 
за оценяване на съответствието;

3. възможността на нотифицирания орган 
да продължава да извършва дейността си по 
оценяване на съответствието.

(5) При извършване на проверките по ал. 3 
и 4 нотифицираният орган заплаща разходите 
за командироване на експертите от комисията 
по ал. 2.

(6) В случаите, когато комисията констатира 
нарушения по чл. 14в, ал. 4 и чл. 15 ЗТИП, тя 
изготвя и представя на председателя на ДАМТН 
доклад за временно спиране на дейността или 
за отнемане разрешението на нотифицирания 
орган по ал. 1.

Чл. 41. Нотифицираният орган е длъжен 
до 31 януари на следващата година да пред-
ставя годишен доклад за дейността си, който 
обхваща общия брой на извършените оценки 
за съответствието по видове изделия и проце-
дури за оценяване на съответствието, списък на 
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издадените сертификати и одобрения, отказите 
за издаване на сертификат и/или одобрения, 
общия брой на предявените жалби, възраже-
ния, рекламации и предприетите действия по 
уреждането им.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Фойерверк“ е пиротехническо изделие 

за увеселителни цели.
2. „Сценично пиротехническо изделие“ е 

пиротехническо изделие, предназначено за 
употреба на сцена, в закрити или открити 
помещения, включително във филмови или 
телевизионни продукции, или за употреба с 
подобно предназначение.

3. „Пиротехническо изделие за превозни 
средства“ е част от устройство за безопасност 
на превозно средство, което съдържа пиротех-
нически вещества, използвани за задействане 
на това или други устройства.

4. „Лице със специализирани познания“ е 
лице, което притежава свидетелство за при-
добита правоспособност, издадено по реда на 
Правилника по безопасността на труда при 
взривните работи, утвърден със Заповед № 294 
на министъра на труда и социалните грижи от 
1996 г. (ДВ, бр. 3 от 1997 г.).

5. „Търговец на едро“ е физическо или 
юридическо лице, регистрирано по Търговския 
закон или по националното законодателство 
на друга държава членка, което предоставя 
пиротехническо изделие на пазара.

6. „Боеприпаси“ са снаряди, метателни заряди 
и халосни патрони, използвани в преносимо 
огнестрелно оръжие, други огнестрелни оръжия 
и артилерия.

§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на 
Директива 2007/23/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 23 май 2007 г. относно 
пускането на пазара на пиротехнически изделия 
(ОВ, L 154 от 14.06.2007 г., стр. 1 – 21).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  
РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) От 4 юли 2010 г. фойерверки от ка-
тегории 1, 2 и 3 се пускат на българския пазар, 
когато отговарят на изискванията на наредбата.

(2) От 4 юли 2013 г. всички пиротехнически 
изделия, различни от тези по ал. 1, се пускат 
на българския пазар, когато отговарят на из-
искванията на наредбата.

§ 4. Физически и юридически лица, реги-
стрирани като търговци по реда на Търговския 
закон, които не са се пререгистрирали до изти-
чането на срока по § 4 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за търговския 
регистър, представят оригинал или заверено 
копие от удостоверение за актуалното състояние 
на търговската регистрация и удостоверение, 
че не са обявени в несъстоятелност или не се 
намират в производство по несъстоятелност 
или ликвидация.

§ 5. Изпълнителният директор на Българския 
институт за стандартизация (БИС) публикува 
в официалния бюлетин на БИС списък на 
българските стандарти по чл. 6. 

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 7, 
ал. 1 от Закона за техническите изисквания 
към продуктите. 

Приложение № 1 
към чл. 36, т. 1

Процедура за оценяване на съответствието 
„ЕО изследване на типа“ (модул B)

1. „ЕО изследване на типа“ е процедура, при 
която нотифицираният орган потвърждава, че 
даден представителен образец на произвеждана-
та продукция отговаря на приложимите за него 
изисквания на наредбата.

2. Заявлението за изследване на типа се подава 
от производителя пред избран от него орган по 
т. 1. Заявлението включва:

а) името и адреса на производителя;
б) писмена декларация, че същата заявка не е 

подадена пред друг нотифициран орган;
в) техническата документация съгласно т. 3.
Производителят предоставя на разположение на 

лицето по т. 1 образец на произвежданата продук-
ция, наричан по-нататък „тип“. Нотифицираният 
орган по т. 1 може да поиска и други образци, 
ако това се изисква от програмата за изследване.

3. Техническата документация трябва да дава 
възможност за оценяване съответствието на про-
дукта с изискванията на наредбата и да обхваща в 
необходимата за оценяването степен проектиране-
то, производството и експлоатацията на изделието. 
Документацията трябва да съдържа:

а) общо описание на типа;
б) идеен проект, производствени чертежи и 

диаграми на компонентите, монтажните възли, 
веригите и др.;

в) описания и пояснения към чертежите, схе-
мите и функционирането на изделието;

г) списък на стандартите по чл. 6, които са 
приложени изцяло или частично, и описание на 
техническите решения, които са приети за изпъл-
нение на приложимите съществени изисквания по 
наредбата, когато не са приложени стандартите 
по чл. 6;

д) резултати от изчисленията при проектиране, 
от извършени изследвания и др.;

е) протоколи от изпитвания.
4. Нотифицираният орган по т. 1:
4.1. Преглежда техническата документация, 

проверява дали типът е произведен в съответствие 
с нея и установява компонентите, които са проек-
тирани в съответствие с приложимите изисквания 
на стандартите по чл. 6, както и компонентите, 
които са проектирани, без да са приложени съот-
ветните изисквания на тези стандарти.

4.2. Извършва или възлага извършването на 
подходящи изследвания и необходими изпитвания, 
за да провери дали приетите от производителя ре-
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шения осигуряват съответствие със съществените 
изисквания на наредбата, когато не са приложени 
стандартите по чл. 6.

4.3. Извършва или възлага извършването на 
подходящи изследвания и необходими изпитва-
ния, за да провери дали стандарти по чл. 6 са 
действително приложени, когато производителят 
е избрал да ги приложи.

4.4. Съгласува със заявителя мястото, където 
ще се извършват изследванията и необходимите 
изпитвания.

5. Когато типът отговаря на изискванията на 
наредбата, нотифицираният орган по т. 1 издава на 
заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. 
Сертификатът съдържа наименованието и адреса 
на производителя, заключенията от изследването 
и данните, необходими за идентифициране на одо-
брения тип. Към сертификата се прилага списък на 
частите на техническата документация. Копие от 
него се съхранява от нотифицирания орган по т. 1. 
Отказът за издаване на сертификат за ЕО изслед-
ване на типа трябва да бъде подробно мотивиран. 
Следва да бъде предвидена процедура за обжалване.

6. Заявителят трябва да информира нотифи-
цирания орган по т. 1, който съхранява техниче-
ската документация, отнасяща се до сертификата 
за ЕО изследване на типа, за всички изменения 
на одобреното пиротехническо изделие, които 
трябва да получат допълнително одобрение, ако 
тези изменения могат да повлияят на съответ-
ствието със съществените изисквания или на 
предвидените условия за използване на изделието. 
Последващото одобрение се дава под формата 
на допълнение към първоначалния сертификат 
за ЕО изследване на типа.

7. Нотифицираният орган по т. 1 съобщава 
на другите нотифицирани органи необходимите 
данни относно издадените и обявените за нева-
лидни сертификати за ЕО изследване на типа и 
допълненията към тях.

8. Другите нотифицирани органи могат да по-
лучат копия от сертификатите за ЕО изследване 
на типа и/или допълненията към тях. Прило-
женията към сертификатите се държат на тяхно 
разположение.

9. Производителят съхранява копия от сертифи-
катите за ЕО изследване на типа и допълненията 
към тях заедно с техническата документация в 
продължение най-малко на 10 години от датата 
на производството на последното изделие. 

Когато производителят не е установен на те-
риторията на Европейския съюз, задължението 
да се съхранява техническата документация е на 
лицето, което пуска продукта на пазара.

Приложение № 2 
към чл. 36, т. 1, буква „а“ 

Процедура за оценяване на съответствието 
„Съответствие с типа“ (модул C)

1. „Съответствие с типа“ е процедура, при която 
производителят декларира, че пиротехническото 
изделие съответства на типа, описан в сертифи-
ката за ЕО изследване на типа, и отговаря на 
приложимите за него изисквания на наредбата. 
Производителят нанася маркировката за съответ-
ствие СЕ върху всяко пиротехническо изделие и 
изготвя декларация за съответствие.

2. Производителят взема всички необходими 
мерки, за да осигури производственият процес да 
гарантира съответствието на изделието с типа, 
описан в сертификата за ЕО изследване на типа, 
и с приложимите изисквания на наредбата.

3. Производителят съхранява копие от декла-
рацията за съответствие в продължение най-мал-
ко на 10 години от датата на производството на 
последното изделие.

Когато производителят не е установен на те-
риторията на ЕС, задължението да се съхранява 
техническата документация е на лицето, което 
пуска изделието на пазара.

Нотифицираният орган, избран от производите-
ля, извършва или възлага извършването на провер-
ки на изделието на произволни интервали. Изследва 
се подходящ образец от крайните изделия, взет на 
място от нотифицирания орган, и се провеждат 
подходящи изпитвания, определени в приложимия 
стандарт по чл. 6, или еквивалентни изпитвания, 
за да се установи съответствието на изделието с 
изискванията на наредбата. Ако един или повече 
образци от изследваните изделия не отговарят на 
съществените изисквания, нотифицираният орган 
трябва да предприеме съответните мерки.

На отговорността на нотифицирания орган 
производителят поставя идентификационния му 
номер по време на производствения процес.

Приложение № 3 
към чл. 36, т. 1, буква „б”

Процедура за оценяване на съответствието 
„Осигуряване качеството на производството“ 

(модул D)
1. „Осигуряване качеството на производството“ 

е процедура, при която производителят, като из-
пълнява задълженията по т. 2, осигурява и декла-
рира, че произвежданите пиротехнически изделия 
съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО 
изследване на типа, и отговарят на приложимите 
за тях изисквания на наредбата. Производителят 
нанася маркировката за съответствие СЕ върху 
всяко изделие и изготвя писмена декларация за 
съответствие. Маркировката СЕ се придружава 
от идентификационния номер на нотифицирания 
орган, който осъществява надзора по т. 4.

2. Производителят поддържа одобрена система 
по качеството за производството, изходящия кон-
трол и изпитванията на съоръжението съгласно 
т. 3 и подлежаща на надзора по т. 4.

3. Система по качеството.
3.1. Производителят подава заявление за 

оценяване на неговата система по качеството 
за съответното съоръжение пред избран от него 
нотифициран орган. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответната 
категория пиротехнически изделия;

б) документацията относно системата по ка-
чеството;

в) техническата документация относно одобре-
ния тип и копие от сертификата за ЕО изследване 
на типа.

3.2. Системата по качеството осигурява съот-
ветствието на пиротехническото изделие с типа, 
описан в сертификата за ЕО изследване на типа, 
и с приложимите за него изисквания на наредбата. 
Всички елементи, изисквания и норми, приложени 
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от производителя, трябва да са систематично свър-
зани и подредени в документация под формата на 
правила, процедури и инструкции. Документацията 
за системата по качеството трябва да позволява 
еднозначно тълкуване на програмите, плановете, 
ръководствата и записите по качеството. Докумен-
тацията трябва да съдържа достатъчно описание на:

а) целите по качеството и организационната 
структура, отговорностите на ръководството и 
неговите правомощия относно качеството на пи-
ротехническите изделия;

б) производствените процеси, методите за 
контрол и осигуряване на качеството и методите, 
процесите и систематичните действия, които ще 
се прилагат;

в) изследванията и изпитванията, които ще 
се извършват преди, по време на производството 
и след това, с посочване честотата на тяхното 
извършване;

г) записите по качеството, като доклади от 
контрола и данни от изпитвания и калибриране, 
доклади за квалификацията на съответния пер-
сонал и др.;

д) начините за контрол на постигане на изис-
кваното качество на пиротехническите изделия и на 
ефективното действие на системата по качеството.

3.3. Нотифицираният орган оценява системата 
по качеството, за да установи дали тя съответства 
на изискванията на т. 3.2, и приема за съответства-
щи на тези изисквания системите по качеството, 
за които е приложен съответният хармонизиран 
стандарт. Екипът одитори трябва да включва поне 
едно лице с опит в оценяването на съответната 
технология. Процедурата за оценяване включва 
проверка в местата на производство. Решението се 
съобщава на производителя. Съобщението съдържа 
заключение от оценяването и мотивирано решение.

3.4. Производителят трябва да изпълнява задъл-
женията, произтичащи от одобрената система по 
качеството, и да я поддържа актуална и ефикасна. 
Производителят информира нотифицирания орган, 
одобрил системата по качеството, за всяко пред-
виждано изменение на системата по качеството. 
Нотифицираният орган по т. 3.3 преценява пред-
ложените изменения и решава дали изменената 
система по качеството ще продължи да отговаря 
на изискванията на т. 3.2, или е необходимо ново 
оценяване. Решението се съобщава на произво-
дителя. Съобщението съдържа заключение от 
оценяването и мотивирано решение.

4. Надзор, извършван от нотифицирания орган 
по т. 3.3.

4.1. Нотифицираният орган по т. 3.3 осъществя-
ва надзор с цел да се осигури точното изпълнение 
на задълженията на производителя, произтичащи 
от одобрената система по качеството.

4.2. За целите на надзора производителят оси-
гурява на нотифицирания орган по т. 3.3 достъп 
до обектите за производство, контрол, изпитвания 
и складиране и му предоставя всички необходими 
данни и по-специално:

а) документацията за системата на качеството;
б) записите по качеството, като доклади от кон-

трола и данни от изпитвания и калибриране, доклади 
за квалификацията на съответния персонал и др.

4.3. Нотифицираният орган по т. 3.3 извършва 
периодични одити, за да се увери, че производите-

лят поддържа и прилага системата по качеството, 
и предоставя на производителя доклад от одита.

4.4. Нотифицираният орган по т. 3.3 може да 
извършва и внезапни проверки при производителя, 
като при тези проверки може, ако е необходимо, 
да извършва или да възлага извършването на 
изпитвания, за да се провери функционирането 
на системата по качеството. Нотифицираният 
орган по т. 3.3 предава на производителя доклад 
за проверката и протоколи от изпитванията, ако 
такива са извършени.

5. Производителят държи на разположение на 
органите за надзор на пазара в продължение най-
малко на 10 години от датата на производството 
на последното изделие:

а) документацията на системата по качеството 
по т. 3.1, буква „б”;

б) данни за измененията на система по ка-
чеството по т. 3.4;

в) решенията и докладите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.
6. Нотифицираният орган по т. 3.3 съобщава на 

другите нотифицирани органи необходимите дан-
ни относно издадените и обявените за невалидни 
одобрения на системи по качеството.

Приложение № 4 
към чл. 36, т. 1, буква „в”

Процедура за оценяване на съответствието 
„Осигуряване качеството на продукта“ (модул E)

1. „Осигуряване качеството на продукта“ е про-
цедура, при която производителят, като изпълнява 
задълженията по т. 2, осигурява и декларира, че 
пиротехническото изделие съответства на типа, 
описан в сертификата за ЕО изследване на типа. 
Производителят нанася маркировката за съответ-
ствие СЕ върху всеки отделен продукт и изготвя 
декларация за съответствие. Маркировката СЕ 
се придружава от идентификационния номер на 
нотифицирания орган, който осъществява надзора 
по т. 4.

2. Производителят поддържа одобрена система 
по качеството за крайния контрол и изпитвани-
ята на пиротехническите изделия съгласно т. 3 и 
подлежи на надзор по т. 4.

3. Система по качеството.
3.1. Производителят подава заявление за 

оценяване на неговата система по качеството за 
съответното пиротехническо изделие пред избран 
от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответната 
категория пиротехнически изделия;

б) документацията относно системата по ка-
чеството;

в) техническата документация относно одобре-
ния тип и копие от сертификата за ЕО изследване 
на типа.

3.2. В рамките на системата по качеството 
всяко пиротехническо изделие се изследва инди-
видуално и се извършват подходящи изпитвания, 
определени в съответните стандарти по чл. 6, 
или еквивалентни изпитвания, за да се осигури 
неговото съответствие с приложимите изисквания 
на наредбата. Всички елементи, изисквания и 
норми, приложени от производителя, трябва да са 
систематично свързани и подредени в документа-
ция под формата на писмени правила, процедури 
и инструкции. Документацията на системата по 
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качеството трябва да позволява еднозначно тъл-
куване на програмите, плановете, ръководствата 
и записите по качеството. Документацията трябва 
да съдържа достатъчно описание на:

а) целите по качеството и организационната 
структура, отговорностите на ръководството и 
неговите правомощия относно качеството на 
изделието;

б) изследванията и изпитванията, които ще се 
извършват след производството;

в) начините за контрол на ефективното действие 
на системата по качеството;

г) записите по качеството, като доклади от 
контрола и данни от изпитвания и калибриране, 
доклади за квалификацията на съответния пер-
сонал и др.

3.3. Нотифицираният орган оценява системата 
по качеството, за да установи дали тя съответства 
на изискванията на т. 3.2, и приема за съответства-
щи на тези изисквания системите по качеството, 
за които е приложен съответният хармонизиран 
стандарт.

Екипът одитори трябва да включва поне едно 
лице с опит в оценяването на съответната техноло-
гия. Процедурата за оценяване включва проверка 
в обектите на производство.

Решението се съобщава на производителя. 
Съобщението съдържа заключение от оценяването 
и мотивирано решение.

3.4. Производителят се задължава да изпълнява 
задълженията, произтичащи от така одобрената 
система по качеството, и да я поддържа актуална 
и ефикасна.

Производителят информира нотифицирания 
орган, одобрил системата по качеството, за 
всяко предвиждано изменение на системата по 
качеството.

Нотифицираният орган по т. 3.3 оценява пред-
ложените изменения и решава дали изменената 
система по качеството ще продължи да отговаря 
на изискванията на т. 3.2, или е необходимо ново 
оценяване.

Решението се съобщава на производителя. 
Съобщението съдържа заключение от оценяването 
и мотивирано решение.

4. Надзор, извършван от нотифицирания орган 
по т. 3.3.

4.1. Нотифицираният орган по т. 3.3 осъществя-
ва надзор с цел да се осигури точното изпълнение 
на задълженията на производителя, произтичащи 
от одобрената система по качеството.

4.2. За целите на надзора производителят оси-
гурява на нотифицирания орган по т. 3.3 достъп 
до местата за производство, контрол, изпитвания 
и складиране и му предоставя всички необходими 
данни и:

а) документацията за системата по качеството;
б) техническата документация;
в) записите по качеството, като доклади от 

контрола и данни от изпитвания и калибриране, 
доклади за квалификацията на съответния пер-
сонал и др.

4.3. Нотифицираният орган по т. 3.3 извършва 
периодични одити, за да се увери, че производите-
лят поддържа и прилага системата по качеството, 
и предоставя доклад на производителя от одита.

4.4. Нотифицираният орган по т. 3.3 може да 
извършва и внезапни проверки при производите-
ля и при тези проверки може, ако е необходимо, 
да извършва или да възлага извършването на 
изпитвания, за да се провери функционирането 
на системата по качеството. Нотифицираният 
орган по т. 3.3 предава на производителя доклад 
за проверката и протоколи от изпитванията, ако 
такива са извършени.

5. Производителят държи на разположение на 
органите за надзор на пазара в продължение най-
малко на 10 години от датата на производството 
на последното изделие:

а) документацията за системата по качеството 
по т. 3.1, буква „б”;

б) данни за измененията на система по ка-
чеството по т. 3.4;

в) решенията и докладите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.
6. Нотифицираният орган по т. 3.3 съобщава на 

другите нотифицирани органи необходимите дан-
ни относно издадените и обявените за невалидни 
одобрения на системи по качеството.

Приложение № 5 
към чл. 36, т. 2

Процедура за оценяване на съответствието 
„Проверка на единичен продукт“ (модул G)

1. „Проверка на единичен продукт“ е процедура, 
при която производителят осигурява и декларира, 
че пиротехническото изделие, за което е издаден 
сертификат по т. 2, отговаря на приложимите 
изисквания на наредбата. Производителят нанася 
маркировката за съответствие СЕ върху пиро-
техническото изделие и изготвя декларация за 
съответствие.

2. Нотифицираният орган изследва пиротехниче-
ското изделие и извършва подходящи изпитвания, 
определени в съответните хармонизирани стандарти 
по чл. 6, или еквивалентни изпитвания, за да про-
вери съответствието му с приложимите изисквания 
на наредбата. Нотифицираният орган поставя или 
изисква поставянето на своя идентификационен 
номер върху всяко одобрено пиротехническо 
изделие и издава сертификат за съответствие по 
отношение на извършените изпитвания.

3. Техническата документация трябва да дава 
възможност за оценяване на съответствието с 
изискванията на наредбата и да обхваща в необ-
ходимата за оценяването степен проектирането, 
производството и функционирането на изделието. 
Документацията трябва да съдържа:

а) общо описание на типа;
б) идеен проект, конструкторски и монтажни 

чертежи и схеми на детайлите, възлите, вери-
гите и др.;

в) описания и пояснения към идейните проекти, 
чертежите, схемите на детайлите, възлите, веригите 
и функционирането на пиротехническото изделие;

г) списък на стандартите по чл. 6, които са 
приложени изцяло или частично, и описание на 
техническите решения, които са приети за изпъл-
нение на приложимите съществени изисквания на 
наредбата, когато не са приложени стандартите 
по чл. 6;

д) резултати от изчисленията при проектиране, 
от извършени изследвания и др.;

е) протоколи от изпитвания.
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Приложение № 6 
към чл. 36, т. 3

Процедура за оценяване на съответствието 
„Пълно осигуряване на качеството“ (модул Н) 

1. „Пълно осигуряване на качеството“ е проце-
дура, при която производителят, като изпълнява 
задълженията по т. 2, осигурява и декларира, 
че пиротехническите изделия съответстват на 
изискванията на наредбата. Производителят или 
вносителят нанася маркировката за съответствие 
СЕ на всяко изделие и съставя декларация за съ-
ответствие. До маркировката СЕ се нанася иден-
тификационният номер на нотифицирания орган, 
който ще осъществява надзора по т. 4.

2. Производителят прилага одобрена система 
по качеството при проектирането, производството, 
крайния контрол и изпитванията на изделието по 
т. 3 и подлежи на надзор съгласно т. 4.

3. Система по качеството.
3.1. Производителят подава заявление за оценя-

ване на неговата система по качеството до избран 
от него нотифициран орган. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответната 
категория пиротехнически изделия;

б) документацията на системата по качеството.
3.2. Системата по качеството трябва да гаран-

тира съответствието на изделията с приложимите 
за тях изисквания на наредбата.

Всички елементи, изисквания и предписания, 
приети от производителя, трябва да са докумен-
тирани в систематичен и хронологичен ред във 
формата на писмени мерки, процедури и инструк-
ции. Документацията на системата по качеството 
трябва да позволява еднозначно тълкуване на 
правилата и процедурите по качеството, каквито 
са програмите по качеството, плановете, наръч-
ниците и записите по качеството.

По-специално документацията трябва да съ-
държа пълно описание на:

а) целите по качеството и организационната 
структура, отговорностите и компетенциите на 
ръководството по отношение на проекта и ка-
чеството на изделията;

б) техническите изисквания, включително 
приложимите стандарти, а когато стандартите по 
чл. 6 не са приложени изцяло – средствата, които 
ще се използват, за да бъдат спазени приложимите 
съществени изисквания на наредбата;

в) средствата и методите за управление и про-
верка на проекта, процедурите и систематичните 
мерки, които ще се прилагат при проектирането 
на съответната категория изделия;

г) съответните средства и методи за произ-
водство, контрол и осигуряване на качеството, 
процесите и съответните систематични мерки, 
които ще се прилагат;

д) изследванията и изпитванията, които ще се 
извършват преди, по време на производството и 
след това, с посочване на тяхната честота;

е) записите по качеството, като протоколи от 
проверки, данни от изпитвания, данни от калиб-
риране, документи за квалификация на съответния 
персонал и др.;

ж) средствата за непрекъснато наблюдение за 
постигане на изискващото се качество на проек-
та и продукта и ефективното функциониране на 
системата по качеството.

3.3. Нотифицираният орган оценява системата 
за управление на качеството, за да определи дали 
тя съответства на изискванията на т. 3.2. Той 
приема, че системата по качеството отговаря на 
изискванията, ако тя прилага съответния хармо-
низиран стандарт.

Екипът одитори трябва да включва поне един 
одитор с опит в оценяването на технологията на 
съответното изделие. Процедурата за оценяване 
включва проверка на място при производителя.

Решението се съобщава на производителя. 
Съобщението трябва да съдържа заключенията 
от изследването и мотивираното решение от 
оценяването.

3.4. Производителят се задължава да изпълнява 
задълженията, произтичащи от така одобрената 
система по качеството, и да осигури поддържането 
є по подходящ и ефикасен начин.

Производителят информира нотифицирания 
орган, одобрил системата по качеството, за всички 
предстоящи изменения на системата.

Нотифицираният орган оценява предложените 
изменения и решава дали изменената система по 
качеството все още удовлетворява изискванията 
по т. 3.2, или е необходимо ново оценяване.

Решението се съобщава на производителя. Съ-
общението съдържа заключенията от изследването 
и мотивираното решение от оценяването.

4. Надзор под отговорността на нотифицира-
ния орган.

4.1. Целта на надзора е да се осигури точното 
изпълнение на задълженията на производителя, 
произтичащи от одобрената система по качеството.

4.2. Производителят осигурява на нотифици-
рания орган, оценил системата по качеството, 
достъп до всички помещения, предназначени за 
проектиране, производство, контрол, изпитване 
и складиране, предоставя му цялата необходима 
информация и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, посочени в проект-

ната част на системата по качеството – резултати 
от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в) записите по качеството, посочени в произ-
водствената част на системата по качеството, като 
протоколи от контрола по качеството, данни от 
изпитвания, данни от калибриране, документи за 
квалификация на съответния персонал и др.

4.3. Нотифицираният орган, оценил системата 
по качеството, извършва периодични одити, за да 
се увери, че производителят поддържа и прилага 
системата по качеството. Той предава на произ-
водителя доклад от одита.

4.4. Нотифицираният орган, оценил системата 
по качеството, може да извършва внезапни про-
верки при производителя. При тези посещения 
той може да извършва или да възлага извършва-
нето на изпитвания, за да се провери правилното 
функциониране на системата по качеството, когато 
е необходимо. Той трябва да предаде на произво-
дителя доклад от проверката и ако е направено 
изпитване – протокол от изпитването.

5. Производителят е длъжен да съхранява в 
продължение на 10 години считано от послед-
ната дата на производството на изделието и да 
предоставя при поискване на органите за надзор 
на пазара:
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а) документацията относно системата по ка-
чеството по т. 3.1, буква „б”;

б) документацията за извършените изменения 
на системата по качеството съгласно т. 3.4;

в) решенията и протоколите по т. 3.4, 4.3 и 4.4.
6. Всеки нотифициран орган държи на разполо-

жение на другите нотифицирани органи съответната 
документация относно издадените и оттеглените 
одобрения на системи по качеството. 
13747

РЕШЕНИЕ № 960 
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на изменение на действащия 
Общ устройствен план на Столичната община

На основание чл. 127, ал. 8 от Закона за 
устройство на територията 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема изменение на действащия Общ 
устройствен план на Столичната община с 
графични и текстови материали съгласно чл. 3 
от Закона за устройството и застрояването на 
Столичната община и с направената корекция 
съгласно т. 1 от Решение № 697 по протокол 
№ 51 от заседанието на Столичния общински 
съвет на 19 ноември 2009 г.

2. Оригиналите на графичната част на 
изменението на Общия устройствен план на 
Столичната община да се подпечатат с печата 
на Министерския съвет. Три цветни копия на 
графичната част в мащаб (М) 1:10 000 за градския 
район и М 1:25 000 за околоградския район да 
се заверят и да се предоставят за съхранение 
в Столичната община, в Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството и 
в област София.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

13717

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 
между Националната здравноосигурителна 
каса и Българския лекарски съюз и Българ-

ския зъболекарски съюз за 2010 г.

Днес, 21.12.2009 г., в гр. София между На-
ционалната здравноосигурителна каса, от една 
страна, и, от друга страна, Българския лекарски 
съюз и Българския зъболекарски съюз се сключи 
настоящият договор. 

Този договор е национален, защото има дейст-
вие на цялата територия на Република България.

Този договор е рамков, защото определя 
здравно-икономически, финансови, медицински, 
организационно-управленски, информационни и 
правно-деонтологични рамки, в съответствие с 
които се сключват договорите между НЗОК и 
изпълнителите на медицинска или дентална помощ.

Всички клаузи на този Национален рамков до-
говор са в съответствие с действащото българско 
законодателство. Законите и актове в областта на 
здравеопазването, здравното осигуряване и свърза-
ните с тях обществени отношения, с които е съо-
бразен този НРД, са изброени в приложение № 1.

О Б Щ А  Ч А С Т

Г л а в а  п ъ р в а 

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ 
ДОГОВОР

Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков 
договор (НРД) са правата и задълженията по 
оказването на медицинска и дентална помощ в 
рамките на чл. 55 от Закона за здравното осигу-
ряване (ЗЗО) на:

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

2. Българския лекарски съюз (БЛС) и Българ-
ския зъболекарски съюз (БЗС) и техните районни 
колегии;

3. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП);
4. изпълнителите на дентална помощ (ИДП);
5. задължително здравноосигурените лица 

(ЗЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията на 

медицински специалисти не са предмет на НРД.

Г л а в а  в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО 
НРД

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

1. възлага чрез сключване на договори с ИМП 
и ИДП оказването в полза на ЗЗОЛ на медицин-
ска и дентална помощ, договорена по вид, обхват, 
обем, качество и цена в НРД;

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

3. отказва сключване на договори за оказване 
на медицинска или дентална помощ с изпълнители 
на такава помощ, които не отговарят на условията, 
изискванията и реда за сключване на договори, 
определени в Закона за здравното осигуряване, 
Закона за лечебните заведения, Закона за бюджета 
на НЗОК за 2010 г. и НРД;

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

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

6. изисква, получава от ИМП и ИДП и об-
работва установената документация в сроковете, 
определени в НРД;

7. заплаща договорените в НРД цени на извър-
шените и отчетени медицински дейности и заплаща 
договорените в НРД цени на денталните дейности;
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8. заплаща напълно или частично разрешени за 
употреба на територията на Република България ле-
карствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона 
за лекарствените продукти в хуманната медицина 
(ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели, предназначени за 
домашно лечение на заболявания, определени с 
наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО;

9. договаря с аптеки условията и реда за от-
пускане и заплащане на лекарствените продукти, 
медицинските изделия и диетичните храни за 
специални медицински цели по т. 8;

10. поддържа и обработва регистрите и ин-
формацията, съдържащи се в информационната 
система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;

11. предоставя информация на ЗЗОЛ относно 
мерките за опазване и укрепване на здравето им;

12. предоставя при поискване информация по 
изпълнение на НРД на БЛС и БЗС;

13. осъществява съвместно наблюдение на вида, 
обема и качеството на оказваната медицинска и 
дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени 
от регионалните структури на БЛС и БЗС.

(2) Българският лекарски съюз и Българският 
зъболекарски съюз имат следните права и задъл-
жения по този договор:

1. представляват своите членове при сключване 
на НРД; 

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

3. предоставят при поискване информация на 
НЗОК по прилагането на НРД; 

4. регионалните структури на БЛС и БЗС 
осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на 
качеството на оказваната медицинска и дентална 
помощ;

5. ръководствата на БЛС, БЗС съвместно с  
НЗОК осъществяват наблюдение по изпълнението 
на НРД;

6. защитават правата и интересите на ИМП и 
ИДП при сключване и изпълнение на договори 
за оказване на медицинска и дентална помощ с 
НЗОК с отделните изпълнители.

Чл. 3. (1) Директорът на НЗОК заедно с пред-
седателя на БЛС издават съвместно указания, 
инструкции и други към ИМП по прилагането и 
тълкуването на НРД.

(2) Директорът на НЗОК съгласувано с УС 
на НЗОК заедно с упълномощени от БЗС лица 
издават съвместно указания, инструкции и други 
към ИДП по прилагането и тълкуването на НРД.

Г л а в а  т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛ-
НО ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Чл. 4. Националният рамков договор създава 
условия за гарантиране и упражняване на правата 
на ЗЗОЛ в съответствие с действащото законода-
телство в Република България.

Чл. 5. Всички ЗЗОЛ имат равни права и достъп 
при получаване на извънболнична и болнична 
медицинска и дентална помощ независимо от 
тяхната раса, народност, етническа принадлежност, 
пол, произход, религия, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, лично и обществено 
положение или имуществено състояние.

Чл. 6. Задължително здравноосигурените лица, 
имат права и задължения съгласно действащото 
законодателство в Република България.

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

Чл. 8. Националната здравноосигурителна 
каса съблюдава спазването на правата на ЗЗОЛ 
от страна на ИМП и ИДП чрез:

1. включване в медицинската документация, 
която е неразделна част от този НРД, на изис-
квания, гарантиращи спазване правата на ЗЗОЛ;

2. приемане, разглеждане и изготвяне на мо-
тивиран отговор на жалби, подадени от ЗЗОЛ до 
НЗОК;

3. осъществяване на контрол по изпълнението 
на договорите с ИМП и ИДП.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПО-
МОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА 

ЗЗОЛ

Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща договорените в НРД цени за видове 
медицинска и дентална помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО.

(2) Медицинската и денталната помощ по ал. 1 
се определят като основен пакет, гарантиран от 
бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 40 от 
2004 г. за определяне на основния пакет от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Чл. 10. Медицинската и денталната помощ по 
чл. 9, ал. 1 е:

1. първична извънболнична медицинска помощ 
(ПИМП);

2. специализирана извънболнична медицинска 
помощ (СИМП), включваща: общомедицински 
дейности; специализирани медицински дейности 
(СМД) и високоспециализирани медицински 
дейности (ВСМД) по специалности; специализи-
рани медико-диагностични изследвания (СМДИ) 
и високоспециализирани медико-диагностични 
изследвания (ВСМДИ) по специалности;

3. извънболнична дентална помощ, която 
включва първична извънболнична дентална по-
мощ (ПИДП) и специализирана извънболнична 
дентална помощ (СИДП);

4. болнична помощ (БП), включваща: диаг-
ностика и лечение по клинични пътеки (КП) и 
медицински изделия;

5. високоспециализирани медицински дейности 
(ВСМД), извършвани в болнични лечебни заве-
дения, лечебни заведения за СИМП с легла за 
краткосрочно наблюдение и лечение и диспансери 
със стационар. 

Г л а в а  п е т а

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД

Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД съот-
ветства на годишните разходи за здравноосигури-
телни плащания съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона 
за бюджета на НЗОК за 2010 г., както следва:

1. за първична извънболнична медицинска 
помощ – 157 000 хил. лв.;
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2. за специализирана извънболнична медицинска 
помощ – 154 000 хил. лв.;

3. за дентална помощ – 91 000 хил. лв.;
4 .  за медико-диагностична дейност –  

61 000 хил. лв.; 
5. за лекарства за домашно лечение, меди-

цински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели – 320 000 хил. лв.;

6 .  з а  б о л н и ч н а  м е д и ц и н с к а  п о -
мощ – 708 932 хил. лв., в т. ч. за акушерска по-
мощ за всички здравнонеосигурени жени – 4 500 
хил. лв.;

7 .  други здравноосигурителни плаща-
ния – 20 000 хил. лв.

(2) Към финансовата рамка по ал. 1 могат 
да се включат допълнително и средствата от ре-
зерва в съответствие на чл. 26 ЗЗО в размер на 
125 058 хил. лв., които се разходват с решение на 
УС на НЗОК. 

(3) Представители на НЗОК, БЛС и БЗС из-
вършват наблюдение и анализ на изпълнението 
на бюджета на НЗОК за 2010 г. за здравноосигу-
рителни плащания на тримесечен период.

Г л а в а  ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕН-
ТАЛНА ПОМОЩ ПО НРД

Чл. 12. (1) Изпълнители на извънболнична 
медицинска помощ (ИМП) или дентална помощ 
(ИДП) по НРД могат да бъдат:

1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 от Закона 
за лечебните заведения (ЗЛЗ), с изключение на 
самостоятелните медико-технически лаборатории;

2. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ към 
Министерския съвет, Министерството на отбраната, 
Министерството на вътрешните работи, Минис-
терството на правосъдието и Министерството на 
транспорта, които осъществяват извънболнична 
помощ;

3. националните центрове по проблемите на об-
щественото здраве по Закона за здравето (ЗЗ) – за 
дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗЗ.

(2) Договор за дейности и/или изследвания 
от пакетите по специалности, включени в при-
ложение № 2 „Основен пакет СИМП“ към член 
единствен на Наредба № 40 от 2004 г. с лечебни 
заведения за болнична помощ, може да се сключи 
при условие, че лечебните заведения за СИМП, 
сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят 
здравните потребности на ЗЗОЛ от:

1. специализирани медико-диагностични из-
следвания;

2. високоспециализирани медико-диагностични 
изследвания;

3. високоспециализирани медицински дейности;
4. пакет „Физикална и рехабилитационна ме-

дицина“.
Чл. 13. (1) Изпълнители на болнична помощ 

(БП) по клинични пътеки (КП) могат да бъдат:
1. лечебни заведения за БП по смисъла на 

чл. 9, ал. 1 ЗЛЗ и диспансери по чл. 26, ал. 2 ЗЛЗ;
2. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, които 

са към Министерския съвет, Министерството на 
отбраната, Министерството на вътрешните работи, 
Министерството на правосъдието, Министерството 
на транспорта;

3. лечебни заведения за СИМП – МЦ, ДЦ, 
МДЦ и ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение и 
лечение до 48 часа.

(2) Лечебните заведения по ал. 1, т. 3 могат 
да бъдат изпълнители само на КП, посочени в 
приложение № 2 „Клинични пътеки, за които 
НЗОК сключва договор с лечебни заведения за 
специализирана извънболнична помощ“. 

(3) Изпълнители на ВСМД от приложение № 4 
към член единствен от Наредба № 40 от 2004 г. 
могат да бъдат лечебни заведения по ал. 1.

Чл. 14. (1) Изпълнителите на медицинска или 
дентална помощ по НРД извършват в полза на 
ЗЗОЛ договорените от НЗОК дейности.

(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат 
договор с НЗОК, могат да кандидатстват при на-
стоящите условия и ред за извършване на видове 
дейности от основния пакет, за които лечебното 
заведение е регистрирано в Регионалния център 
по здравеопазване (РЦЗ), респ. има разрешение 
от министъра на здравеопазването.

Чл. 15. (1) Изпълнителите на медицинска или 
дентална помощ съобразно нуждите и обема на 
извършваната лечебна дейност могат да наемат 
персонал със съответно образование и квалифи-
кация. Наетите лица могат да бъдат:

1. лекари, лекари по дентална медицина, фар-
мацевти и други специалисти с образователно-
квалификационна степен „магистър“ или „доктор“, 
участващи в диагностично-лечебния процес;

2. медицински и немедицински специалисти 
с образователно-квалификационна степен „спе-
циалист“ или „бакалавър“ или „магистър“ – за 
извършване на дейности в рамките на тяхната 
правоспособност;

3. други лица, извършващи административни 
и помощни дейности.

(2) Лекари без придобита специалност могат 
да извършват дейности от БП под ръководство и 
контрол на лекар с придобита специалност, който 
извършва медицинска дейност в същото лечебно 
заведение по договор с НЗОК и носи отговорност 
за това.

(3) Лекари без придобита специалност могат 
да извършват дейности от СИМП в присъствие  и 
под ръководство и контрол на лекар с придобита 
специалност, който извършва медицинска дейност 
в същото лечебно заведение по договор с НЗОК 
и носи отговорност за това.

(4) Лекарите по дентална медицина без при-
добита специалност могат да извършват дейности 
от областите СИДП и БП в присъствие и под 
ръководство и контрол на лекар по дентална ме-
дицина с придобита специалност, който извършва 
дентална дейност в същото лечебно заведение по 
договор с НЗОК и носи отговорност за това.

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

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

Чл. 16. (1) За осигуряване на постоянен дено-
нощен достъп съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за 
определяне на основния пакет от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на НЗОК,  изпълнителите 
на ПИМП могат да сключват договори с други 
лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. 
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(2) За извършване на медико-диагностични 
изследвания, необходими за изпълнението на 
КП, изпълнителите на болнична помощ могат 
да сключват договори с други лечебни заведения 
или с национални центрове по проблемите на 
общественото здраве, когато изискванията по 
съответната КП допускат това.

Г л а в а  с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ 
НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИ-

ЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 17. (1) Националната здравноосигурителна 
каса сключва договори с лечебни заведения и 
национални центрове по проблемите на общест-
веното здраве, които:

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

дицинска професия в Република България – за 
лекарите/лекарите по дентална медицина, които 
ръководят, съответно работят в лечебното или 
здравното заведение;

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

в) лекарите/лекарите по дентална медици-
на – граждани  на държави членки от Европейския 
съюз и други членки на ЕИП, Швейцария, както 
и на трети държави, които отговарят на условията 
на закона и НРД;

г) лекарите/лекарите по дентална медицина, 
които работят в съответното лечебно заведение за 
извънболнична помощ, не са членове на ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК;

2. отговарят на настоящите специални условия.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1 

следва да са налице през цялото време на действие 
на вече сключения договор.

Чл. 18. (1) Всеки лекар може да работи в 
изпълнение на два договора с НЗОК независимо 
от месторазположението на лечебните заведения, 
в които се оказва помощта. 

 (2) По изключение, с мотивирано предложе-
ние на директора на РЗОК, директорът на НЗОК 
може да разреши сключване на трети договор 
за оказване на специализирана извънболнична 
медицинска помощ. 

Чл. 19. (1) Директорът на РЗОК, от името и за 
сметка на НЗОК, сключва договори за оказване 
на медицинска и дентална помощ с лечебни и 
здравни заведения, които: 

1. имат регистрация в РЦЗ на територията, 
обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения за 
извънболнична медицинска и/или дентална помощ;

2. имат месторазположение на територията, 
обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения за 
БП, диспансерите и здравните заведения.

(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ 
и „Специализирани болници за рехабилита-
ция – НК“ – ЕАД, сключват договори с НЗОК 
за оказване на медицинска помощ от своите 
териториални поделения, респ. филиали чрез 
директорите на РЗОК, на чиято територия имат 
месторазположение поделенията (филиалите).

(3) Лечебните и здравните заведения, кандидат-
стващи за сключване на договор със съответната 
РЗОК, представят документите, посочени в спе-
циалната част – съответно в дял І „Медицинска 
помощ“ и в дял ІІ „Дентална помощ“.

Чл. 20. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи 
за сключване на договор за оказване на болнична 
помощ подават документи  в съответната РЗОК 
в срок 10 работни дни от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ на НРД.

 (2) Лечебни и здравни заведения, кандидат-
стващи за сключване на договор за оказване на 
извънболнична помощ подават документи в съот-
ветната РЗОК в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ на НРД.

 (3) При непълнота на представените документи 
директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установя-
ването є писмено уведомява лечебното/здравното 
заведение за това обстоятелство и определя срок 
до 14 дни за нейното отстраняване. 

 (4) Директорът на РЗОК разглежда подадените 
документи и сключва договори с лечебни заведения 
за оказване на ИМП/ИДП в срок не по-късно 
от 15 февруари 2010 г., а с лечебни заведения за 
оказване на болнична помощ в срок не по-късно 
от 20.01.2010 г. Директорът на РЗОК има право да 
провери на място в лечебното/здравното заведение 
съответствието със специалните изисквания, за 
чието удостоверяване е предвидена декларация. 

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

Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК може да 
сключва договори за оказване на първична извън-
болнична медицинска помощ за незаети практики 
с неблагоприятни условия и след изтичане на срока 
по чл. 20, ал. 4 с лечебни заведения за първична 
извънболнична медицинска помощ, които отговарят 
на изискванията на закона и НРД.

(2) Директорът на РЗОК може да сключва 
договори за оказване на първична извънболнична 
дентална помощ за незаети практики с неблаго-
приятни условия и след изтичане на срока по 
чл. 20, ал. 4 с лечебни заведения за първична из-
вънболнична медицинска помощ, които отговарят 
на изискванията на закона и НРД.

(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на РЗОК 
сключва договори или издава мотивирани откази 
за сключване на договори в срок до 30 дни от 
подаването на документите. При установяване на 
непълнота на представените документи се прилага 
чл. 20, ал. 3.

Чл. 22. (1) Типовите индивидуални договори 
за ИМП се утвърждават от директора на НЗОК.

(2) Неразделна част към индивидуалните до-
говори с изпълнителите на медицинска помощ 
представляват:

1. протоколи за определен брой на назнача-
ваните специализирани медицински дейности и 
стойност на назначаваните медико-диагностич-
ни дейности в съответствие с чл. 3 ЗБНЗОК за 
2010 г. – за изпълнителите на ПИМП и СИМП;

2. приложения за задължителни стойности 
за дейностите за болнична медицинска помощ 
съгласно чл. 4 ЗБНЗОК за 2010 г. – за изпълни-
телите на БП.
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(3) Типовите индивидуални договори  за ИДП 
се изготвят от НЗОК и се утвърждават от дирек-
тора на НЗОК.

Чл. 23. (1) Директорът на РЗОК отказва да 
сключи договор при:

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

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

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

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

5. подаване на документи за сключване на до-
говор извън установените срокове, с изключение 
на случаите по чл. 21;

6. наложена санкция „прекратяване на договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на 

РЗОК може да сключи договор след изтичане на 
12 месеца от влизане в сила на санкцията „пре-
кратяване на договор“.

 (3) Директорът на РЗОК издава отказ за 
сключване на договор с ИМП и ИДП в сроковете 
по чл. 20 и 21.

(4) Отказът на директора на РЗОК се издава 
в писмена форма и съдържа:

1. правните и фактическите основания за из-
даване на отказа;

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

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

(5) Отказът на директора на РЗОК се връчва на 
лицето, което представлява лечебното/здравното 
заведение, или се изпраща по пощата с препоръ-
чано писмо с обратна разписка в срок 7 работни 
дни от издаването му.

(6) Отказът на директора на РЗОК да сключи 
договор с изпълнител на ИМП или ИДП може 
да се обжалва по реда на ЗЗО.

Чл. 24. (1) Контролът по изпълнение на 
договорите за оказване на медицинска и/или 
дентална помощ и контролът по изпълнение на 
договорите за отпускане на лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за специ-
ални медицински цели, заплащани напълно или 
частично от НЗОК, се извършва в съответствие 
с раздел Х от ЗЗО.

(2) Условията и редът за осъществяване на 
контрол по ал. 1 се определят с инструкция, 
издадена от директора на НЗОК на основание 
чл. 72, ал. 5 ЗЗО.

Чл. 25. При констатирани нарушения от 
контролните органи на РЗОК по изпълнение на 
договорите за оказване на медицинска и/или ден-
тална помощ се налагат глоби или имуществени 
санкции съгласно административнонаказателните 
разпоредби на ЗЗО.

Г л а в а  о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИ-
ТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА 

ПОМОЩ

Чл. 26. Изпълнителите на медицинска или 
дентална помощ осъществяват дейността си съ-
гласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на 
професионалната етика, Кодекса за професионална 
етика на лекарите по дентална медицина, ЗЛПХМ, 
подзаконови нормативни актове и НРД.

Чл. 27. (1) Изпълнителите на медицинска 
или дентална помощ имат право да получат до-
говореното заплащане за извършените дейности 
при условията и по реда на глави седемнадесета, 
осемнадесета, деветнадесета и двадесет и втора.

(2) Изпълнителите на медицинска или дентална 
помощ имат право да получават текуща информа-
ция и съдействие от РЗОК относно възложените 
им за изпълнение дейности.

Чл. 28. (1) Изпълнителите на медицинска или 
дентална помощ нямат право да прилагат диаг-
ностични и лечебни методи, които:

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

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

 (2) На лицата, които възпрепятстват оказването 
на медицинска или дентална помощ или накър-
няват личното и професионално достойнство на 
лекаря, може да не се окаже такава, с изключение 
на състояния, застрашаващи живота им.

Чл. 29. Изпълнителите на медицинска или 
дентална помощ се задължават да:

1. осигуряват на ЗЗОЛ договорената медицинска 
или дентална помощ и изпълняват правилата за 
добра медицинска практика съгласно условията 
на НРД;

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

3. предписват за домашно лечение лекарства, 
медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели, заплащани напълно или частич-
но от НЗОК, с изключение на изпълнителите на 
болнична медицинска и болнична дентална помощ;

4. предписват лекарства, медицински изделия 
и диетични храни за специални медицински цели 
по вид и количества, съобразени с обективното 
състояние на пациента и изискванията на НРД и 
други действащи нормативни актове;

5. не изискват плащане или доплащане от 
осигуреното лице за видове дейност, която спо-
ред договора се заплаща изцяло от НЗОК, извън 
предвидената в договора сума, с изключение на 
консумативи за определени клинични пътеки, в 
които изрично е посочено, както и случаите на 
договорено в НРД доплащане за дентални дейности;

6. предоставят задължително изискваната от 
НЗОК информация в срокове, структура и формат, 
посочени в договора; 
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7. осигуряват на длъжностните лица на РЗОК и 
НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането 
и контрола на извършените дейности;

8. не разпространяват данни, свързани с лич-
ността на ЗЗОЛ, станали им известни при или 
по повод оказване на медицинска или дентална 
помощ, освен в случаите, предвидени със закон;

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

Г л а в а  д е в е т а

КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА И ДЕН-
ТАЛНАТА ПОМОЩ

Чл. 30. Страните по договора извършват сис-
темно и планирано оценяване, мониториране, 
контрол и непрекъснато подобряване на качеството 
на медицинските и денталните услуги, с което се 
осигурява равенство в достъпа, ефективността и 
сигурността на договорените медицински и ден-
тални услуги и повишаване на удовлетвореността 
на пациентите.

Г л а в а  д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Чл. 31. (1) Здравната документация във връзка 
с оказването на медицинска/дентална помощ по 
реда на ЗЗО включва:

1. първични медицински документи съгласно 
приложение № 3 „Първични медицински доку-
менти“;

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

3. удостоверителни документи за право на 
обезщетения в натура в случай на болест, май-
чинство, трудови злополуки или професионални 
заболявания, издадени по реда на Регламент (ЕИО) 
№ 574/72 и двустранни спогодби, удостоверение 
за регистрация към НЗОК на лица, осигурени в 
друга държава, и „Декларация при ползване от 
осигурени лица на права на спешна и неотложна 
помощ от пакета на НЗОК срещу представена 
Европейска здравноосигурителна  карта (ЕЗОК) 
или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“, 
съгласно приложение № 4 „Документи, свързани 
с оказване на медицинска и дентална помощ на 
лица, осигурени в други държави“.

(2) Отчетната документация във връзка с оказ-
ването на медицинска/дентална помощ по реда 
на ЗЗО включва:

1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение 

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

извършената дейност по договора с НЗОК.
Чл. 32. Изпълнителите на медицинска и ден-

тална помощ осигуряват за своя сметка формуляри 
на първични медицински и финансови документи.

Чл. 33. (1) Документацията и документообо-
ротът за ИМП се уреждат в специалната част на 
НРД, дял първи „Медицинска помощ“.

(2) Документацията и документооборотът за 
ИДП се уреждат в специалната част на НРД, дял 
втори „Дентална помощ“.

Г л а в а  е д и н а д е с е т а

ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И 
ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕ-
ДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕ-
НИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАС-

ТИЧНО ОТ НЗОК

Раздел I
Заболявания, за лечението на които НЗОК на-

пълно или частично заплаща

Чл. 34. (1) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща за заболяванията, определени с На-
редба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка 
на заболявания, за чието домашно лечение НЗОК 
заплаща напълно или частично (Наредба № 38 от 
2004 г.), лекарствените продукти по чл. 262, ал. 4, 
т. 1 ЗЛПХМ, медицинските изделия и диетичните 
храни за специални медицински цели, предназ-
начени за домашно лечение на територията на 
страната, при условията и реда на Наредба № 10 
от 24 март 2009 г. (Наредба № 10 от 2009 г.). 

(2) За хроничните заболявания, посочени в при-
ложение № 6 „Списък на заболяванията, за които 
се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“, 
се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“.

(3) Редът и начинът за работа с „Рецептурна-
та книжка на хронично болния“ са посочени в 
приложение № 3.

(4) Рецептурната книжка на хронично болния 
се съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.

(5) Националната здравноосигурителна каса 
изгражда и поддържа актуален национален ре-
гистър на издадените рецептурни книжки на 
хронично болния.

Раздел II
Списъци с лекарства, медицински изделия и ди-
етични храни за специални медицински цели и 

указания за работа с тях

Чл. 35. (1) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща напълно или частично лекарства, 
медицински изделия и диетични храни за специ-
ални медицински цели за домашно лечение на 
територията на страната, посочени в списъци, 
както следва:

1. списък с лекарства, който съдържа:
а) лекарствените продукти и всички данни за 

тях съгласно приложение № 1 на Позитивния 
лекарствен списък, публикуван на интернет стра-
ницата на Комисията по позитивен лекарствен 
списък, за които са подадени заявления по реда 
на Наредба № 10 от 2009 г.; 

б) НЗОК код за всеки лекарствен продукт по 
буква „а“;

в) код на търговец/и на едро с лекарствени 
продукти, посочени от притежателя на разрешени-
ето за употреба на съответния лекарствен продукт 
по буква „а“;

г) указания относно реда за предписване, от-
пускане и получаване: 

– група съобразно реда и начина на тяхното 
предписване по чл. 45, ал. 1;

– вид на рецептурната бланка съгласно Наредба 
№ 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване 
и отпускане на лекарствени продукти (Наредба 
№ 4 от 2009 г.);

– вид на протокола съгласно чл. 52, ал. 1;
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2. списък по приложение № 7 „Списък на 
медицински изделия, заплащани от НЗОК“, който 
съдържа:

а) данни за медицинското изделие, вид и под- 
вид, към който се отнасят;

б) цените, до които НЗОК напълно или час-
тично ги заплаща;

в) условията за предписване и получаване;
3. списък по приложение № 8 „Списък на 

диетични храни за специални медицински цели, 
заплащани от НЗОК“, който съдържа:

а) данни за диетична храна, вид и подвид, към 
който се отнасят;

б) цените, до които НЗОК напълно или час-
тично ги заплаща;

в) условията за предписване и получаване.
(2) Националната здравноосигурителна каса 

издава указания за работа със списъците по ал. 1, 
т. 2 и 3 в рамките на правомощията си, опреде-
лени в ЗЗО, Наредба № 4 от 2009 г. и Наредба 
№ 10 от 2009 г.

Чл. 36. (1) Списъците по чл. 35, ал. 1 и указа-
нията по чл. 35, ал. 2 се публикуват на интернет 
страницата на НЗОК и са задължителни за ИМП 
и ИДП.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
публикува на интернет страницата на НЗОК ос-
новните изисквания към софтуера, обработващ ре-
цептурните бланки, задължителните номенклатури 
и формата на отчетните електронни документи.

(3) При промени в приложение № 1 на По-
зитивния лекарствен списък и списъците с меди-
цински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели НЗОК изготвя актуализиращи 
файлове към номенклатурите на аптечния софтуер, 
които публикува на интернет страницата на НЗОК.

(4) Изменения и допълнения могат да бъдат 
правени при законодателни промени или при про-
мяна на списъците по чл. 35, ал. 1 при спазване 
на условията на ЗЗО и ЗЛПХМ.

(5) Информацията по ал. 4 се публикува на ин-
тернет страницата на НЗОК в сроковете съгласно 
Наредба № 10 от 2009 г.

Чл. 37. (1) За един и същи период на лечение 
НЗОК заплаща до три лекарствени продукта, пред-
писани на ЗЗОЛ за едно заболяване, независимо 
от реда и начина на извършване на предписанията, 
вида и броя на рецептурните бланки, на които те 
са предписани.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща предписаните лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за специ-
ални медицински цели при условия, посочени в 
списъците по чл. 35 и указанията за работа с тях.

(3) Националната здравноосигурителна каса 
извършва мониторинг и анализ на общата месечна 
и тримесечна стойност на предписаните от всеки 
лекар/лекар по дентална медицина лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели, както и по отделните 
заболявания по МКБ.

(4) Националната здравноосигурителна каса 
не заплаща лекарства, медицински изделия и 
диетични храни за специални медицински цели, 
предписани и отпуснати на:

1. лица с прекъснати здравноосигурителни пра-
ва на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО към момента 
на предписване и отпускане на лекарства, меди-
цински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели;

2. лица, които не се осигуряват при условията 
и по реда на чл. 40а, ал. 1 ЗЗО. 

(5) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ 
НЗОК не заплаща за периода на хоспитализацията 
лекарства, медицински изделия и диетични хра-
ни, предписани от лекар или лекар по дентална 
медицина от лечебно заведение за извънболнична 
помощ, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспита-
лизирано лицето;

2. новооткрито заболяване по време на стаци-
онарното лечение;

3. промяна на терапията, назначена от лекар в 
извънболничната помощ и заплащана от НЗОК, 
за придружаващи хронични заболявания.

Чл. 38. Националната здравноосигурителна каса 
заплаща предписаните и отпуснатите на ЗЗОЛ 
лекарства, медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели по ред, начин и в 
срокове, определени в Наредба № 10 и сключените 
индивидуални договори с аптеки. 

Раздел III
Условия и ред за предписване на лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични храни 

за специални медицински цели

Чл. 39. (1) Право да предписват лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели от списъците по 
чл. 35, ал. 1 имат лекари и лекари по дентална 
медицина от лечебни заведения за извънболнична 
помощ, работещи в изпълнение на договор с НЗОК.

(2) Извън случаите по ал. 1 право да предпис-
ват лекарствени продукти, медицински изделия и 
диетични храни за специални медицински цели 
от списъците по чл. 35, ал. 1 на лишени от сво-
бода лица имат и лекари и лекари по дентална 
медицина, работещи в лечебните заведения към 
Министерството на правосъдието.

(3) При осъществен временен избор на общо-
практикуващ лекар (ОПЛ) през съответния период 
на избора предписанията се извършват от ОПЛ, 
при който е осъществен временният избор.

(4) В случаите на заместване на един лекар/
лекар по дентална медицина от друг заместникът, 
издал рецептурната бланка, попълва личните 
си данни, РЦЗ № на практиката на  титуляря, 
УИН на заместника и полага подпис и поставя 
личен печат.

(5) Лицата по ал. 1, 2, 3 и 4 предписват лекар-
ствени продукти, медицински изделия и диетични 
храни за специални медицински цели от списъците 
по чл. 35, ал. 1 за домашно лечение на ЗЗОЛ на 
територията на страната с установени заболявания, 
включени в наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО. 

(6) Лекарствата се предписват на основание 
чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване изискванията на 
действащото законодателство, НРД и сключените 
с НЗОК договори за оказване на медицинска или 
дентална помощ.
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(7) Лекарствените продукти, медицински изде-
лия и диетичните храни за специални медицински 
цели от списъците по чл. 35, ал. 1 се предписват на 
лица с непрекъснати здравноосигурителни права, 
лица с право на здравно осигуряване, удостоверено 
от друга държава – членка на ЕС, или съгласно 
двустранни спогодби, към датата на извършване 
на предписанието.

Чл. 40. (1) Лекарствените продукти, медицин-
с ките изделия и диетичните храни за специални 
медицински цели се предписват само след извършен 
преглед, който се документира в амбулаторния 
лист и се удостоверява с подписа на ЗЗОЛ.

(2) Лекарят/лекарят по дентална медицина е 
длъжен да уведоми ЗЗОЛ, респ. негов родител, 
настойник или попечител, за вида на предписа-
ните лекарствени продукти, медицински изделия 
и диетични храни за специални медицински цели, 
тяхното действие/прилагане, странични реакции, 
ред и начин на приемане, както и дали се запла-
щат частично от НЗОК.

(3) При хоспитализиране на ЗЗОЛ с хронични 
заболявания извън хипотезите по чл. 37, ал. 6 
лекарят/лекарят по дентална медицина от извън-
болничната помощ може да предписва лекарства, 
медицински изделия и диетични храни за специал-
ни медицински цели без извършване на преглед, 
като в амбулаторния лист в поле „анамнеза“ се 
отбелязва, че предписанието се извършва за хос-
питализирано ЗЗОЛ.

(4) В случаите по ал. 3 след дехоспитализация 
ЗЗОЛ представя копие от епикризата на лекаря/
лекаря по дентална медицина, издал рецептата.

Чл. 41. (1) Назначаването и предписването на 
лекарствени продукти се извършва в съответствие с 
изискванията на: Наредба № 4 от 2009 г., на НРД, 
приложения № 3, № 6 и № 9 „Кодове на забо-
ляванията по списък, определен с Наредба № 38 
от 2004 г. и кодове на специалности на лекари, 
назначаващи терапия“ и кратките характеристики 
на лекарствените продукти. 

(2) Медицинските изделия и диетичните хра-
ни за специални медицински цели се изписват 
на отделна рецептурна бланка при спазване на 
изискванията, посочени в списъците по чл. 35, 
ал. 1, т. 2 и 3, и указанията по тяхното прилагане.

Чл. 42. (1) Не се допуска за лечението на едно 
ЗЗОЛ едновременно предписване на лекарствени 
продукти, принадлежащи към едно и също меж-
дународно непатентно наименование, за повече 
от едно заболяване (един МКБ код) независимо 
от вида и броя на издадените рецептурни бланки.

(2) Не се допуска едновременно предписване от 
ОПЛ и от специалист на повече от три лекарстве-
ни продукта за едно заболяване (един МКБ код), 
както и дублиране на предписанията в рамките 
на срока, за който са предписани лекарствата.

(3) Не се допуска за лечението на едно ЗЗОЛ 
на една и съща рецептурна бланка, независимо 
от ползвания образец, предписване на различни 
продукти (лекарства, медицински изделия, диетични 
храни за специални медицински цели), както и на-
пълно и частично заплащани лекарствени продукти.

Чл. 43. При предписване на лекарства на ЗЗОЛ 
всички данни съгласно приложение № 3 се отра-
зяват в амбулаторния лист и в електронния отчет 
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в ам-
булаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл. 44. При издаване на рецептурна бланка за 
предписване на лекарства за лечение на хронични 
заболявания лекарят/лекарят по дентална меди-
цина задължително вписва назначената терапия 
и в рецептурната книжка на хронично болния, 
като следи за спазването на изискванията по 
чл. 41, 42 и 43. 

Чл. 45. (1) Лекарствените продукти от списъ-
ка по чл. 35, ал. 1, т. 1 се разделят на две групи 
съобразно реда и начина на тяхното предписване, 
както следва:

1. група I – лекарства, предписвани по про-
токоли, в т. ч. и на основание чл. 78, т. 2 ЗЗО;

2. група II – лекарства, които не се назначават 
и предписват по протокол.

(2) Терапията с лекарства по ал. 1, т. 2, назна-
чена от специалист, сключил договор с НЗОК, се 
отразява в амбулаторния лист и в електронния 
отчет на лекаря за извършената дейност на ЗЗОЛ, 
отразена в амбулаторни листове в определен 
от НЗОК формат. Екземпляр от амбулаторния 
лист на ЗЗОЛ на хартиен носител се съхранява 
по хронологичен ред от изпълнителя на СИМП. 
Вторият екземпляр се изпраща чрез ЗЗОЛ до ОПЛ 
за прилагане към здравното досие. 

(3) Терапията с лекарства по ал. 1, т. 2, назна-
чена от специалист, който не работи в изпълнение 
на договор с НЗОК, се отразява в бланка „Меди-
цинско направление“ (бл. МЗ 119) на генеричен 
принцип, която се предава на ОПЛ чрез ЗЗОЛ. 
В този случай специалистът няма право да пред-
писва лекарствени продукти на рецептурните 
бланки – образци „МЗ – НЗОК“. 

(4) Общопрактикуващият лекар има право да 
предписва лекарствени продукти съгласно назна-
чената от специалиста терапия по ал. 1, т. 2 в 
рамките на съществуващата в списъка по чл. 35, 
ал. 1, т. 1 химико-терапевтична група.

(5) Медикаментозно лечение за конкретен 
МКБ код на заболяване по списъка, определен с 
наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, се назначава съ-
гласно приложение № 9 от настоящото решение.

Чл. 46. В случай на получаване на информация 
от РЗОК или аптека за блокиране на лекарствен 
продукт, медицинско изделие или диетична храна 
за специални медицински цели от списъците по 
чл. 35 лекарят/лекарят по дентална медицина при 
възможност уведомява ЗЗОЛ, на които е предпис-
ван такъв продукт.

Раздел IV
Условия и ред за отпускане на лекарствени про-
дукти, медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели

Чл. 47. (1) Националната здравноосигурителна 
каса сключва, изменя и прекратява договори с 
аптеки, намиращи се на територията на дадена 
област, чрез директора на съответната РЗОК, 
обслужваща областта. 

(2) Издадените от лицата по чл. 39 рецепти се 
изпълняват в аптека, сключила договор с НЗОК.

(3) При предписани лекарствени продукти, ме-
дицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели за лечение на хронично заболя-
ване за изпълнение на рецептата се представя и 
рецептурната книжка на хронично болния.
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(4) В случаите по ал. 3 рецептата се изпълнява 
в аптека, сключила договор с НЗОК и находяща 
се на територията на областта, на която е осъ-
ществен избор на ОПЛ.

Чл. 48. (1) Рецептурните бланки и протоколи-
те имат срок на валидност, установен в Наредба 
№ 4 от 2009 г.

(2) Протоколи за предписване на лекарствени 
продукти, заплащани от НЗОК, могат да се изда-
ват от специалисти по профила на заболяването, 
работещи по договор с НЗОК в лечебни заведения 
за извънболнична помощ или специализирани 
комисии в лечебни заведения за болнична помощ, 
сключили договор с НЗОК.

Раздел V
Условия и ред за предписване и отпускане на 
лекарства по „Протокол за предписване на ле-

карства, заплащани от НЗОК/РЗОК“

Чл. 51. Протоколи за предписване на лекар-
ствени продукти, заплащани от НЗОК, могат да 
се издават от специалисти по профила на заболя-
ването, работещи по договор с НЗОК в лечебни 
заведения за извънболнична помощ или специали-
зирани комисии в лечебни заведения за болнична 
помощ, сключили договор с НЗОК. 

Чл. 52. (1) С „Протокол за предписване на 
лекарства, заплащани от НЗОК/ РЗОК“ (бл. МЗ-
НЗОК № 1) се назначава терапия със:

1. продукти от група IА – протоколите за тях 
се разглеждат и утвърждават от комисия в ЦУ 
на НЗОК;

2. продукти от група IВ – протоколите за тях 
се разглеждат и утвърждават от комисия в РЗОК;

3. продукти от група IС – протоколите за тях 
се утвърждават в РЗОК.

(2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК.
Чл. 53. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК работи 

съгласно Правила за дейността на комисията в 
ЦУ на НЗОК и реда за извършване на експертиза 
по чл. 78, т. 2 и чл. 79 ЗЗО.

(2) Комисията в РЗОК работи по правила, 
утвърдени от директора на НЗОК.

Чл. 54. За разрешаване на отпускането на ле-
карствени продукти по чл. 52 НЗОК може да раз-
работва изисквания при издаване на протоколи за 
провеждане на лечение по конкретни заболявания 
и групи лекарства съгласно утвърдените кратки 
характеристики на продуктите или съвместно с 
консултанти на НЗОК, с вид и форма съгласно 
приложение № 10 „Образец на „Изисквания на 
НЗОК при издаване на протоколи за провеждане 
на лечение по конкретни заболявания и групи 
лекарства“, които съдържат:

1. лечебното/ите заведение/я, в което се диагно-
стицира заболяването, предлага терапия и извършва 
оценка на ефективността на проведеното лечение;

2. ред за утвърждаване и заверяване на про-
токолите;

3. лечебно-диагностичен алгоритъм;
4. периодичност на контролните прегледи;
5. необходими медико-диагностични изслед-

вания и референтни стойности на показатели за 
проследяване на ефективността на лечението;

6. необходими документи.
Чл. 55. (1) Изискванията по чл. 54 са задъл-

жителни за ИМП.

(2) Всички промени в изискванията по чл. 54 
се извършват и публикуват на интернет страницата 
на НЗОК в срок не по-малък от 15 работни дни 
преди прилагането им. 

Чл. 56. (1) Всеки протокол се издава за брой 
лечебни курсове за срок до 6 месеца.

(2) Промяна на първоначалната терапия се 
извършва само при медицински доказана необ-
ходимост по ред и начин, указани в изискванията 
по чл. 54. 

Чл. 57. (1) При кандидатстване за получаване 
на лекарствата по чл. 52, ал. 1 ЗЗОЛ представя 
следните документи:

1. заявление (свободен текст) до директора на 
РЗОК на територията, на която ЗЗОЛ е направило 
избор на ОПЛ;

2. медицински и други документи съгласно 
изискванията по чл. 54. 

(2) Всички документи, с изключение на заяв-
лението по ал. 1, т. 1, се подписват, извеждат и 
подпечатват от лечебните заведения по съответ-
ния ред.

(3) Документите се представят в РЗОК, на 
територията на която ЗЗОЛ е направило избор 
на ОПЛ.

(4) Документите по ал. 1 се разглеждат от 
експертни комисии в ЦУ на НЗОК или РЗОК 
съобразно правилата за тяхната работа.

(5) Документите се утвърждават от длъжностно 
лице или от комисията в РЗОК съобразно изис-
кванията по чл. 54. 

Чл. 58. Комисията в ЦУ на НЗОК всяко три-
месечие изготвя отчет по изпълнение на изисква-
нията по чл. 54.

Чл. 59. (1) Действието на утвърден и заверен 
„Протокол за предписване на лекарства, заплащани 
от НЗОК/РЗОК“ (бл. МЗ-НЗОК) се прекратява със 
заповед на директора на НЗОК в следните случаи:

1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекра-

тяване на лечението, вкл. и в случаите на поява 
на нежелани лекарствени реакции;

3. в случай на изгубване или повреждане на 
протокола;

4. при промяна на условията, реда и начина 
за отпускане на лекарствения продукт;

5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от 
комисията в РЗОК, от комисията в ЦУ на НЗОК;

6. при констатирано повторение на протокол, 
издаден на едно и също лице за припокриващи 
се периоди и за един и същ лекарствен продукт 
в различни РЗОК и / или НЗОК;

7. при изключване на лекарствен продукт от 
приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък;

8. в случаите на изтегляне на заявление от 
притежател на разрешение за употреба на лекар-
ствени продукти или други обстоятелства по реда 
на Наредба № 10 от 2009 г.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 комисията, утвър-
дила протокола, служебно съставя нов протокол за 
остатъчния срок съобразно назначената терапия.

Чл. 60. (1) Отказ по подадени молба и доку-
менти по чл. 57, ал. 1 може да бъде направен 
с мотивирана заповед на директора на НЗОК в 
случаите, когато:

1. назначената терапия в протокола не отговаря 
на изискванията по чл. 54;
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2. представените документи не съответстват на 
изискванията по чл. 54;

3. установено е неспазване на предписаната 
терапевтична схема по одобрен протокол при 
постъпили молби за следващ курс на лечение;

4. установено е неспазване на общите изисква-
ния на НРД и други нормативни актове.

(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска само 
в случаи на документално доказана медицинска 
обосновка.

Чл. 61. Районната здравноосигурителна каса 
може да откаже утвърждаване и заверка на про-
токол с назначена терапия с лекарства от група 
IВ и IС в случаите по чл. 60, ал. 1.

Чл. 62. (1) След утвърждаване по съответния 
ред и заверяване на протокола в РЗОК данните от 
него се пренасят върху „Рецептурната бланка“ (МЗ-
НЗОК) от ОПЛ и / или специалиста по профила 
на заболяването съгласно изискванията по чл. 54. 

(2) Копие от заверения протокол се съхранява 
в досието на ЗЗОЛ от ОПЛ и от специалиста, 
издаващ рецептурна бланка.

Чл. 63. В ЦУ на НЗОК се съхранява обобще-
на информация за ЗЗОЛ, за които са издадени 
протоколи, получена от РЗОК по ред, начин и 
формат, определен от ЦУ на НЗОК.

Чл. 64. (1) Лекарственият продукт, за който има 
заверен протокол, се отпуска в аптеки, сключили 
договор с РЗОК, за извършване на дейността на 
територията на РЗОК, в която ЗЗОЛ е подало 
документи и е получило разрешение за получа-
ването му.

(2) Изключение по ал. 1 се допуска в случаи, 
когато ЗЗОЛ е променило временно или постоянно 
своето местоживеене. В този случай протоколът 
се представя за презаверка в РЗОК по временното 
или новото местоживеене.

(3) Лекарственият продукт се отпуска след 
представяне на оригинален протокол, заверен 
от РЗОК, рецептурна бланка (бл. МЗ-НЗОК), 
рецептурна книжка, документ за самоличност 
на приносителя и копие на протокола, който се 
съхранява в аптеката.

Чл. 65. На ЗЗОЛ, получаващи лекарства по 
протокол IА, не могат да им бъдат предписвани 
други лекарства от списък по чл. 35, т. 1, предназ-
начени за лечение на същото заболяване.

Г л а в а  д в а н а д е с е т а

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТО-

СПОСОБНОСТТА

Чл. 66. (1) Лечебните заведения, сключили 
договор за оказване на медицинска и дентална 
помощ с НЗОК, осъществяват дейностите и водят 
документация, свързани с медицинската експертиза 
на работоспособността, при условията и по реда 
на ЗЗ, Наредбата за медицинската експертиза на 
работоспособността, Наредба № 40 от 2004 г., 
Правилника за устройството и организацията на 
работа на органите на медицинската експертиза на 
работоспособността и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи и НРД.

(2) В изпълнение на сключените с НЗОК 
договори за оказване на ПИМП или СИМП при 
необходимост ОПЛ или лекарите-специалисти  
извършват:

1. медицинска експертиза на временната не-
работоспособност:

а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен лист;
2. насочване за медицинска експертиза към 

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

териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) 
/ Детска експерта лекарска комисия (ДЕЛК) съо-
бразно приложения № 6 и 7 към член единствен 
на Наредба № 40 от 2004 г.;

4. насочване към ТЕЛК/ДЕЛК при условията 
и реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника за устрой-
ството и организацията на работа на органите на 
медицинската експертиза на работоспособността 
и на регионалните картотеки на медицинските 
експертизи.

(3) В изпълнение на сключените с НЗОК до-
говори за оказване на СИМП при необходимост  
ЛКК от лечебните заведения за СИМП извършват:

1. освидетелстване на лицата съгласно чл. 23, 
ал. 1 от Правилника за устройството и органи-
зацията на работа на органите на медицинската 
експертиза на работоспособността и на регио-
налните картотеки на медицинските експертизи;

2. подготвяне на документи за представяне пред 
ТЕЛК/ДЕЛК съобразно Наредба № 40 от 2004 г.

(4) В изпълнение на сключените с НЗОК дого-
вори за оказване на БП по клинични пътеки при 
необходимост лекуващите лекари и ЛКК от лечеб-
ните заведения – изпълнители на БП, извършват 
медицинска експертиза на работоспособността.

Чл. 67. (1) По преценка на ОПЛ или лекар-
специалист от лечебно заведение за СИМП, за 
нуждите на медицинската експертиза на работос-
пособността, същият издава на ЗЗОЛ:

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

2. „Направление за медико-диагностична дей-
ност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4)  – при необходимост 
от СМДИ и/или ВСМДИ;

3. „Медицинско направление за високоспеци-
ализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) при 
необходимост от ВСМД. Издава се от лекар- спе-
циалист от ИМП или ИДП. Общопрактикува-
щият лекар издава „Медицинско направление за 
високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 3А) само за ВСМД от пакет „Анестезиология 
и интензивно лечение“;

4. при трайно намалена работоспособност, 
която не е предшествана от временна неработос-
пособност, или намалена възможност за социална 
адаптация ОПЛ насочва болния към ТЕЛК/ДЕЛК 
с медицинско направление за ТЕЛК съгласно 
Правилника за устройството и организацията на 
работа на органите на медицинската експертиза на 
работоспособността и на регионалните картотеки 
на медицинските експертизи. 

Чл. 68. (1) Когато нормативната уредба пред-
вижда медицинската експертиза да се извършва 
от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ или лекар-спе-
циалист от лечебно заведение за СИМП, насочва 
ЗЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 6).

(2) При насочване към ЛКК лекарят по ал. 1 
представя необходимата медицинска документация.
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(3) При подготовката за ЛКК ЗЗОЛ се насочва 
за прегледи към специалисти от лечебни заведения 
за СИМП, сключили договор с НЗОК, с „Талон 
за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6). 

(4) Лекарската консултативна комисия, сфор-
мирана в лечебно заведение за извънболнична 
медицинска помощ, може да назначи допълнителни 
СМДИ и/или ВСМДИ или консултации, ако са 
необходими, с „Направление за медико-диагнос-
тична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) и/или с „Талон 
за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6).

(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно за-
ведение за извънболнична медицинска помощ, 
няма право да насочи ЗЗОЛ за допълнителни 
изследвания или консултации към самия себе си.

Чл. 69. (1) Районната здравноосигурителна каса 
е задължена да уведомява по подходящ начин 
лечебните заведения от извънболничната помощ, 
сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК 
на територията на съответната област, профила 
им и графика за работата.

(2)  Председателите на ЛКК, сформирани в 
лечебни заведения за извънболнична помощ, пред-
ставят ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът 
съдържа обобщен списък на ЗЗОЛ, номерата на 
протоколите от заседанията на комисията, състава 
на комисията и взетите решения.

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

Чл. 70. (1) Когато нормативната уредба пред-
вижда медицинската експертиза да се извършва 
от ТЕЛК/ДЕЛК, ЛКК подготвя необходимата 
документация на ЗЗОЛ и я насочва за експертиза 
пред ТЕЛК.

(2) Когато е налице трайно намалена работо-
способност, която не е предшествана от временна 
неработоспособност, или намалена възможност за 
социална адаптация, ОПЛ насочва болния към 
ТЕЛК/ДЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК 
съгласно Правилника за устройството и органи-
зацията на работа на органите на медицинската 
експертиза на работоспособността и на регио-
налните картотеки на медицинските експертизи.

(3) За насочване към ТЕЛК/ДЕЛК ЛКК със-
тавя медицински протокол и прилага съответната 
медицинска документация във вид и обем съгласно 
Наредба № 40 от 2004 г.

(4) Пациентът представя в регионалната кар-
тотека на медицинските експертизи (РКМЕ) 
медицинския протокол по ал. 3, придружен от 
молба и съответната медицинска документация.

(5) Когато се прецени, че представеният про-
токол не е достатъчно изчерпателен съгласно 
приложения № 6 и 7 на Наредба № 40 от 2004 г., 
регионалната картотека на медицинските екс-
пертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне на 
съответната ЛКК за допълнителни такива.

(6) При необходимост ЛКК назначава допъл-
нителни изследвания или консултации по реда 
по чл. 68, ал. 4.

Чл. 71. (1) Дейността на лечебното заведение, 
свързана с изясняването и уточняването на здра-
вословното състояние на лицата и с подготовката 
им за освидетелстване и преосвидетелстване от 
ТЕЛК/ДЕЛК или Националната експертна ле-
карска комисия (НЕЛК), се осигурява от НЗОК.

(2) В случай че за нуждите на медицинската 
експертиза на работоспособността в частта под-
готовка за преосвидетелстване от ТЕЛК/ДЕЛК 
(НЕЛК) са необходими:

1. прегледи и консултации със съответен спе-
циалист – ОПЛ или лекарят-специалист или ЛКК 
издават на ЗЗОЛ „Талон за медицинска експертиза“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 6);

2. специализирани медико-диагностични изслед-
вания (СМДИ) – ОПЛ или лекарят-специалист 
или ЛКК издава на ЗЗОЛ „Направление за ме-
дико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);

3. високоспециализирани медико-диагностични 
изследвания (ВСМДИ) – специалистът или ЛКК 
издава на ЗЗОЛ „Направление за медико-диагнос-
тични изследвания“ (бл.МЗ-НЗОК № 4);

4. високоспециализирани медицински дейности 
(ВСМД) – лекарят-специалист или ЛКК издава 
„Медицинско направление за високоспециализира-
ни дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А). ОПЛ издава 
„Медицинско направление за високоспециализира-
ни дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) само за ВСМД 
от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“.

Чл. 72. Преосвидетелстването се осъществя-
ва както по искане на освидетелстваното лице, 
така и по преценка на ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК). 
За нуждите на преосвидетелстването лечебните 
заведения осъществяват дейност по реда, описан 
по-горе и регламентиращ процеса на освидетел-
стване по НРД.

Чл. 73. При подготовка за ТЕЛК/ДЕЛК (НЕЛК) 
(за освидетелстване или преосвидетелстване) лечеб-
ните заведения осъществяват дейност (медицински 
консултации, изследвания и издават документи) 
съобразно конкретните заболявания и в обхват, 
регламентирани в Наредба № 40 от 2004 г. 

Чл. 74. След постъпване на изискуемите доку-
менти в ТЕЛК/ДЕЛК или НЕЛК, по тяхно писмено 
назначение, ОПЛ  издава на ЗЗОЛ „Направление 
за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 4) за извършване на поисканите допълнителни 
високоспециализирани и скъпоструващи медико-
диагностични изследвания и свързано с процеса 
на медицинската експертиза.

Г л а в а  т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОР-
МАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА 

НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 75. (1) Изпълнителите на медицинска 
или дентална помощ са задължени да събират, 
поддържат, съхраняват и предоставят на НЗОК/
РЗОК информация:

1. на хартиен носител съгласуван с БЛС – за 
документи, за които се изисква подпис на пациента 
и финансово-отчетни документи;

2. в електронен вид в определен от НЗОК 
формат – за работа и отчитане на ИМП пред 
съответната РЗОК за извършената от тях дейност 
в полза на ЗЗОЛ.

(2) Обемът и видът на информацията по ал. 1 
се използват за изграждане и поддържане на ре-
гистрите на НЗОК по чл. 63, т. 1 и 2 ЗЗО и НРД.

Чл. 76. Обемът и видът на предоставяната 
информация са определени в НРД, като се спаз-
ват реквизитите на установените в този договор 
документи.
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Чл. 77. (1) Изпълнителите на медицинска или 
дентална помощ са задължени да предоставят 
изискваната с НРД информация във формат, 
начин и в срокове, определени в глава десета и 
приложения № 3 и 5.

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

Чл. 78. Договорните партньори са задължени 
да предоставят съхраняваната при тях информация 
по чл. 75 при проверка от контролните органи 
на НЗОК.

Чл. 79. При промени в нормативната база, ко-
ито налагат изменение на работните процедури и 
изискванията към медицинския софтуер, промените 
се  публикуват на интернет страницата на НЗОК в 
срок не по-малък от 30 дни преди прилагането им, 
в случай че срокът не противоречи на влизането 
в сила на нормативния акт. 

Чл. 80. Българският лекарски съюз своевремен-
но уведомява НЗОК при промяна на уникалния 
идентификационен номер (УИН) на лекарите.

Чл. 81. (1) Националната здравноосигурителна 
каса е задължена да съхранява данните за ЗЗОЛ 
и ИМП и ИДП за периода, регламентиран в 
чл. 67 ЗЗО.

(2) НЗОК предоставя на ИМП и ИДП необ-
ходимия формат за софтуер за осъществяване на 
тяхната дейност, изисквана от НРД.

Чл. 82. Националната здравноосигурителна каса 
е задължена да използва и предоставя данните, 
свързани с личността на ЗЗОЛ и ИМП и ИДП, в 
съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1 и 2 
ЗЗО и Закона за защита на личните данни.

Чл. 83. Националната здравноосигурителна 
каса е задължена чрез РЗОК да предоставя на 
ЗЗОЛ при поискване информация за ИМП, ИДП 
и аптеките, сключили договор с РЗОК, съдържаща 
данните по чл. 64, ал. 2 ЗЗО.

Чл. 84. (1) Националната здравноосигурител-
на каса е задължена да предоставя на лечебните 
заведения за ПИМП информация за промените в 
регистрите по чл. 120.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя 
ежемесечно при подаване от изпълнителите на 
ПИМП на отчета за последния месец.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ 
НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Чл. 87. (1) Договорът с ИМП и ИДП се пре-
кратява, без която и да е от страните да дължи 
предизвестие:

1. по взаимно съгласие между страните, изра-
зено писмено;

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

лекаря или лекаря по дентална медицина, регис-
трирал индивидуална практика за извънболнична 
медицинска или дентална помощ – от момента 
на смъртта или от датата на постановяване на 
съдебното решение за поставяне под запрещение; 

4. при заличаване на регистрацията в РЦЗ на 
лечебното заведение изпълнител при условията 
на чл. 45 ЗЛЗ – от датата на влизане в сила на 
акта на заличаването;

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

6. при прекратяване, ликвидация или обявяване 
в несъстоятелност на изпълнител – юридическо 
лице или едноличен търговец – от момента на 
настъпване на съответното юридическо събитие;

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

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

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

Чл. 88. (1) Договорът с ИМП и ИДП се прекра-
тява без предизвестие от страна на НЗОК, когато:

1. изпълнителят е прекратил дейността си за 
повече от 20 дни, без да уведоми РЗОК, с изклю-
чение на изпълнителите на дентална помощ;

2. изпълнителят не представи отчети за извър-
шена дейност:

а) за ИМП – повече от 3 последователни 
месеца;

б) за ИДП – повече от 3 последователни 
месеца;

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

(2) Директорът на съответната РЗОК прекра-
тява договорите с изпълнители на медицинска 
помощ – лечебни заведения за болнична помощ 
по чл. 9 ЗЛЗ, в следните случаи:

1. при отчитане на дейност, която не е извър-
шена – частично за съответната КП;

2. при повторно отчитане на дейност, която не 
е извършена – за всички договорени КП.

Чл. 89. (1) Договорът може да се прекрати 
с писмено предизвестие от страна на ИМП в 
следните срокове: 

1. за изпълнител на ПИМП – един месец, до-
колкото страните не са уговорили по-дълъг срок, 
но не повече от три месеца; 

2. за изпълнител на СИМП – 15 дни, доколкото 
страните не са уговорили по-дълъг срок, но не 
повече от един месец; 

3. за изпълнител на болнична помощ – един 
месец, доколкото страните не са уговорили по-
дълъг срок, но не повече от три месеца.

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

Чл. 90. Прекратяването на договор с ИМП и 
ИДП не освобождава НЗОК от задължението да 
заплати на същия извършените дейности до пре-
кратяването на договора по представени отчетни 
документи.
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С П Е Ц И А Л Н А  Ч А С Т
Д Я Л  I

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Г л а в а  п е т н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Раздел I 
Условия и ред за сключване на договори с изпълни-

тели на извънболнична медицинска помощ

Чл. 91. Страна по договор с НЗОК може да 
бъде лечебно/здравно заведение, което отговаря 
на общите условия на глава седма и специалните 
условия в този раздел.

Чл. 92. Националната здравноосигурителна 
каса сключва договор с лечебно заведение за 
ПИМП, което има функциониращо и налично в 
лечебното заведение медицинско и техническо 
оборудване и обзавеждане съгласно приложение 
№ 11 „Изисквания за сключване на договор с 
лечебни заведения за ПИМП“.

Чл. 93. Лечебно заведение за ПИМП, жела-
ещо да сключи договор с НЗОК, следва да има 
регистрирани ЗЗОЛ, осъществили правото си на 
свободен избор на ОПЛ.

Чл. 94. Не се установява долна и горна граница 
на броя ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор 
на ОПЛ от лечебно заведение за ПИМП.

Чл. 95. Лечебните заведения за ПИМП могат 
да ползват общи помещения и оборудване съгласно 
приложение № 11.

Чл. 96. В случаите на повече от един адрес 
на помещенията, където лечебното заведение 
за ПИМП извършва лечебната си дейност, за 
функциониращото и наличното оборудване важат 
изискванията съгласно приложение № 11. То е 
задължително само за един от изброените адреси 
на ЛЗ, посочен изрично в договора с НЗОК. За 
останалите адреси на практиката се спазват из-
искванията на РЦЗ.

Чл. 97. Общопрактикуващи лекари или чле-
новете на групови практики за ПИМП, работещи 
по договор с НЗОК, не могат  да работят в друго 
лечебно/здравно заведение, сключило договор 
с НЗОК.

Чл. 98. Националната здравноосигурителна 
каса сключва договори с лечебни заведения за 
СИМП за извършване на всички общомедицински 
и всички специализирани медицински дейности от 
дадена специалност от съответния пакет съгласно 
Наредба № 40 от 2004 г.

Чл. 99. Лечебно заведение за СИМП, желаещо 
да сключи договор с НЗОК, следва да отговаря 
на посочените в глава седма общи условия, както 
и да има функциониращо и налично в лечебното 
заведение медицинско и техническо оборудване 
и обзавеждане съгласно приложение № 12 „Из-
исквания за сключване на договор с лечебни 
заведения за СИМП“.

Чл. 100. Лечебно заведение за СИМП и МДЛ, 
сключили  договор с НЗОК, с повече от един адрес 
на помещенията, където то извършва лечебната 
си дейност, следва да има функциониращо и на-
лично оборудване и обзавеждане за всеки адрес, 
регистриран в РЦЗ и посочен в договор с НЗОК.

Чл. 101. Лечебно заведение за СИМП, намиращо 
се в една или съседни сгради с лечебно заведение за 
СИМП или БП, може да ползва общи помещения 
и медицинска техника за образна диагностика, за 
извършване на високоспециализирани медицински 
дейности и ВСМДИ.

Чл. 102. (1) Лечебно заведение за СИМП може 
да кандидатства и за извършване на високоспе-
циализирани медицински дейности по специал-
ности, посочени в Наредба № 40 от 2004 г., само 
в случай че кандидатства и за специализираните 
медицински дейности, включени в основния па-
кет по съответната специалност, с изключение 
на високоспециализираните дейности по пакет 
„Анестезиология и интензивно лечение“.

(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение 
следва да отговаря и на следните изисквания:

1. да разполага с функциониращо медицинско 
и техническо оборудване и обзавеждане съгласно 
приложение № 12;

2. необходима квалификация и обучение за 
използване на високоспециализираната техника на 
специалистите, работещи в него, съгласно Наредба 
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването (Наредба № 34 
от 2006 г.) и приложение № 12. 

Чл. 103. Националната здравноосигурителна 
каса сключва договори за извършване на всички 
специализирани медико-диагностични изследвания 
от съответния пакет по специалности съгласно 
Наредба № 40 от 2004 г., със самостоятелни 
медико-диагностични лаборатории или лечебни 
заведения за СИМП, съдържащи в структурата си 
медико-диагностични лаборатории, в съответствие 
с изискванията по приложение № 12.

Чл. 104. Лечебните заведения по чл. 103 могат 
да кандидатстват и за извършване на високоспе-
циализирани медико-диагностични изследвания, 
посочени в Наредба № 40 от 2004 г., само в слу-
чай че ЛЗ кандидатстват и за специализираните 
медико-диагностични изследвания, включени в 
основния пакет по съответната специалност и 
изпълнявани от съответния лекар-специалист, 
работещ в лечебното заведение. В тези случаи се 
прилага чл. 102, ал. 2.

Чл. 105. При липса на лечебно заведение, 
сключило договор с НЗОК, което да извършва 
определени медико-диагностични изследвания, 
за извършването им може да се сключи договор 
с национален център по проблемите на общест-
веното здраве.

Чл. 106. Лекари с придобита медицинска специ-
алност, работещи в лечебно заведение за болнична 
помощ по чл. 9 ЗЛЗ или лечебни заведения по 
чл. 10 ЗЛЗ, могат да сключват нови договори за 
оказване на извънболнична медицинска помощ 
при условие, че са спазени изискванията на чл. 62 
ЗЗО и чл. 81 ЗЛЗ.

Чл. 107. В случаите по чл. 12, ал. 2 НЗОК 
може да сключи договор за извършване на ме-
дико-диагностични изследвания по специалности 
и специализирани медицински дейности по пакет 
„Физикална и рехабилитационна медицина“ с 
лечебно заведение за болнична помощ от даден 
здравен район само ако на територията на този 
здравен район няма лечебни заведения за из-
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вънболнична медицинска помощ, изпълняващи 
медико-диагностични дейности и дейности по 
пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ 
по договор с НЗОК. 

Раздел II 
Необходими документи и ред за сключване на дого-
вори с изпълнители на извънболнична медицинска 

помощ

Чл. 108. Лечебните заведения за извънболнична 
медицинска помощ, желаещи да сключат договор 
със съответната РЗОК, на чиято територия са 
регистрирани в РЦЗ, представят заявление по 
образец, утвърден от директора на НЗОК, към 
което прилагат: 

1. документ за съдебна регистрация и/или 
удостоверение за актуална съдебна регистрация 
(лечебните заведения, вписани съгласно Закона 
за търговския регистър (ЗТР), посочват в заяв-
лението за сключване на договор само Единен 
идентификационен код (ЕИК);

2. удостоверение за регистрация на лечебното 
заведение в РЦЗ;

3. удостоверение за актуално членство в БЛС 
с номер от националния регистър (УИН) по сми-
съла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за съсловните 
организации на лекарите и лекарите по дентална 
медицина (ЗСОЛЛДМ), издадено от съответната 
РК на БЛС,  както и декларация, че не са с от-
нети права да упражняват медицинска професия в 
РБългария  – на лекарите, които работят в лечебни 
заведения – индивидуална или групова практика;

4. извън случаите по т. 3 се подава деклара-
ция от представляващия лечебното заведение за 
следните обстоятелства: 

а) за актуално членство  в РК на БЛС, която  
съдържа изходящ номер и дата на издаване на 
удостоверението с номер от националния регистър 
(УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ –  
на лекарите, които ръководят, съответно работят 
в лечебното заведение; 

б) не са с отнети права да упражняват меди-
цинска професия в Р България  – на лекарите, 
които ръководят, съответно работят в лечебното 
заведение;

5. договор по чл. 16, ал. 1 и декларация на 
хартиен и електронен носител по образец, посо-
чен в приложение № 11, относно: осигуряване на 
постоянен денонощен достъп до консултация по 
телефон, в амбулаторията или в дома на пациента по 
преценка на самия ОПЛ; график за обслужване на 
пациентите; изискуемото оборудване, обзавеждане и 
нает персонал (за лечебните заведения за ПИМП);

6. декларация на хартиен и електронен носител 
по образец, посочен в приложение № 12, за дей-
ността на лечебното заведение за СИМП;

7. декларация на хартиен носител за броя ЗЗОЛ, 
осъществили правото си на избор на лекар, при-
дружена от информация на електронен носител 
(за лечебните заведения за ПИМП); 

8. декларация по чл. 18 на хартиен носител 
за всички лекари, които ще оказват медицинска 
помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

9. необходимите квалификационни документи 
съгласно Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване 
на специалност „Обща медицина“ от ОПЛ, а при 

липса на такъв документ – копие от диплома за 
завършено висше медицинско образование (за 
лекарите, учредили лечебно заведение за ПИМП) 
и необходимите квалификационни документи 
съгласно Наредба № 34 от 2006г. – за всички 
лекари, които ще оказват медицинска помощ в 
изпълнение на договор с НЗОК;

10. копие на заповед на директора на РЦЗ 
за създадена ЛКК към лечебните заведения за 
извънболнична помощ;

11. копие на сертификат от участие в национална 
или чуждестранна нетърговска система за външна 
оценка на качеството по медицински стандарт 
„Клинична лаборатория“ и/или копие на серти-
фикат за успешно приключил контролен цикъл по 
програмата за контрол на качеството на БНСВОК 
по микробиология, вирусология, паразитология, 
микология и инфекциозна имунология – в случаите, 
когато в структурата на лечебното заведение има 
съответния вид/видове лаборатории; 

12. копие от удостоверение за признаване на 
професионална квалификация по медицинска 
професия, както и удостоверение за признаване 
на специализация, издадени от министъра на 
здравеопазването по реда на Закона за признаване 
на професионални квалификации – за лекари-
те чужденци.

Чл. 109. Лечебните заведения, сключили 
договори с НЗОК в съответствие с Решение 
№ РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК и 
действащите разпоредби на НРД 2006, представят:

1. документи по чл. 108, т. 2 и 9 в случай на 
настъпили промени или декларация за липса на 
промени;

2. декларации по чл. 108, т. 4 и 8 – на хартиен 
носител, и т. 5, 6 и 7 – декларация на хартиен и 
електронен носител; 

3. документ по чл. 108, т. 5 – договор по чл. 16, 
ал. 1; и документи по чл. 108, т. 1, 3, 10, 11 и 12.

Чл. 110. При промяна на всяко от обстоятел-
ствата, удостоверени с документи по чл. 108, 109 и 
112, изпълнителят на медицинска помощ е длъжен 
в срок до 5 дни да уведоми РЗОК и да изпрати 
копие от съответния документ.

Чл. 111. Районната здравноосигурителна каса 
съхранява в досие на съответния изпълнител 
всички документи, представени със заявлението 
за сключване на договор.

Чл. 112. (1) Националните центрове по пробле-
ми на общественото здраве, желаещи да сключат 
договор с РЗОК, подават заявление, към което 
прилагат:

1. копие от акта на Министерския съвет, с 
който са създадени или преобразувани;

2. декларация по образец, посочен в прило-
жение № 12, на хартиен и електронен носител за 
дейността на съответната профилна лаборатория 
в структурата на здравното заведение;

3. копие от сертификат от БНСВОК по клинична 
лаборатория или копие от сертификат за успешно 
приключил контролен цикъл по програмата за 
контрол на качеството на БНСВОК по микроби-
ология, вирусология, паразитология, микология и 
инфекциозна имунология – в случаите, когато в 
структурата на здравното заведение има съответния 
вид/видове лаборатории;
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4. копия от необходимите квалификационни 
документи съгласно Наредба № 34 от 2006 г. – за 
всички лекари, които ще оказват медицинска по-
мощ в изпълнение на договор с НЗОК.

(2) Националните центрове по проблеми 
на общественото здраве, работили по дого-
вор с НЗОК в съответствие с Решение № РД-
УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК и дейст-
ващите разпоредби на НРД 2006, представят нови 
документи в случай на настъпили промени или 
декларация за липса на промени.

Чл. 113. В случаите по чл. 12, ал. 2 лечебните 
заведения за болнична помощ представят доку-
ментите по чл. 108, с изключение на тези по т. 2, 
5, 7 и 10.

Чл. 114. (1) Изискуемите документи за сключ-
ване на договор с НЗОК се подават от лечебните 
и здравните заведения в съответната РЗОК в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на НРД.

 (2) Директорът на РЗОК разглежда подадените 
документи и сключва договори в сроковете, при 
условията и по реда на чл. 20.

Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична 

медицинска помощ
Условия и ред за оказване на извънболнична меди-
цинска помощ. Избор на общопрактикуващ лекар, 

условия и ред за оказване на ПИМП

Чл. 115. Първоначален избор на общопрак-
тикуващ лекар може да се осъществи по всяко 
време с регистрационна форма за избор, която се 
получава от РЗОК или от ОПЛ.

Чл. 116. (1) Здравноосигурените лица могат да 
променят избора си на ОПЛ от 1 до 30.VI.2010 г. 
и от 1 до 31.ХII.2010 г. 

(2) При прекратяване на договор с изпълнител 
на ПИМП ЗЗОЛ осъществяват нов избор на ОПЛ 
с регистрационна форма за постоянен избор извън 
срока по ал. 1.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 закупуват регистраци-
онни форми за постоянен избор на общопракти-
куващ лекар.

(4) Здравноосигурено лице, желаещо да направи 
постоянен избор, представя на новоизбрания ОПЛ:

1. здравноосигурителна книжка, в която но-
воизбраният ОПЛ вписва трите си имена и дата 
на избора;

2. третия екземпляр от регистрационната форма 
за избор на ОПЛ, в случай че няма здравнооси-
гурителна книжка;

3. попълнена регистрационната форма за по-
стоянен избор;

4. документ за актуалния му здравноосигури-
телен статус.

(5) Лицата, временно пребиваващи за срок 
от един до пет месеца извън здравния район, в 
който са осъществили постоянен избор, могат 
да направят временен избор с регистрационна 
форма за временен избор, която се закупува от 
лицето.

(6) При изтичане на срока на временния из-
бор на ЗЗОЛ извън здравния район, в който са 
осъществили постоянен избор, се възстановява 
автоматично последният им постоянен избор 
на ОПЛ.

Чл. 117. При наличие на незаета практика, за 
която повече от 6 месеца няма кандидат, директорът 
на РЗОК и председателят на РК на БЛС правят 
служебен избор за ЗЗОЛ, които не са осъществили 
правото си на избор на ОПЛ, като ги включва в 
регистъра на изпълнител на ПИМП.

(2) Директорът на РЗОК и председателите на 
съответните районни колегии на БЛС съгласувано 
с директора на съответното заведение осъществяват 
служебен избор на ОПЛ за следните категории:

1. задържани под стража, задържани по реда на 
Закона за Министерството на вътрешните работи  
и лишени от свобода лица;

2. лица в процедура за придобиване статут на 
бежанец;

3. лица, настанени в домове за медико-соци-
ални услуги; 

4. лица, настанени в специални училища и до-
мове за отглеждане и възпитание на деца, лишени 
от родителска грижа.

Чл. 118. (1) В случаите, когато ЗЗОЛ направи 
нов избор (постоянен или временен) на ОПЛ, но-
воизбраното лечебно заведение за ПИМП изисква 
по подходящ начин извлечение от необходимата 
медицинска документация – здравно досие (копие 
или етапна епикриза) от предишния ОПЛ.

(2) Предишният ОПЛ е задължен да изготви и 
представи по подходящ начин документацията по 
ал. 1 на новоизбрания лекар в едномесечен срок 
от датата на постъпване на искането.

(3) В случаите, когато ЗЗОЛ не е посещавал 
предишния ОПЛ, той издава служебна бележка, 
с която удостоверява липсата на здравно досие.

(4) Общопрактикуващият лекар е длъжен да 
оказва медицинска помощ на ЗЗОЛ от датата, на 
която е осъществен изборът, като ЗЗОЛ се включва 
в пациентската му листа от тази дата.

Чл. 119. (1) Ежемесечно в срок до 3-тия ра-
ботен ден на месеца изпълнителите на ПИМП 
представят в съответната РЗОК на електронен 
носител регистъра с новоизбралите го ЗЗОЛ и 
първите екземпляри от регистрационните форми 
за първоначален, постоянен или временен избор.

(2) Районната здравноосигурителна каса обра-
ботва подадената информация от всички изпълни-
тели по ал. 1, като за всяко от тях отчита:

1. имената и броя на лицата, отпаднали от 
регистъра му поради промяна в избора или друго 
обстоятелство;

2. имената и броя на новорегистрираните лица;
3. окончателния брой на лицата от регистъра 

след отчитане на броя на лицата по т. 1 и 2;
4. имената и броя на лицата с прекъснати 

здравноосигурителни права.
(3) В срок до 10 работни дни след изтичане 

на срока по ал. 1 РЗОК предоставя на ОПЛ ак-
туалната информация по ал. 2.

Чл. 120. (1) Всеки ОПЛ от лечебното заведение 
за ПИМП води:

1. регистър на ЗЗОЛ, в който вписват данни-
те относно здравноосигуреното лице съгласно 
регистрационните форми за осъществяване на 
избор на ОПЛ;

2. регистър на ЗЗОЛ, осъществили временен 
избор при тях за срок от един до пет месеца.
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(2) Общопрактикуващите лекари оказват 
медицинска помощ при условията и по реда на 
НРД на лицата от регистрите по ал. 1, както и 
на ЗЗОЛ, осъществили правото си на избор на 
изпълнител на ПИМП, регистрирал амбулатория 
на територията на друг здравен район, обърнали 
се инцидентно по повод на остро състояние.

(3) Общопрактикуващите лекари оказват меди-
цинска помощ  при условията и по реда на НРД 
на здравноосигурени лица от държави – членки 
на ЕС, и по двустранни спогодби след представяне 
на удостоверителни документи за право на обез-
щетения в натура в случай на болест, майчинство, 
трудови злополуки или професионални заболявания, 
издадени по реда на Регламент (ЕИО) № 574/72 
и двустранни спогодби.

Чл. 121. (1) Общопрактикуващият лекар оказ-
ва ПИМП в обхват съгласно Наредба № 40 от 
2004 г. на:

1. здравноосигурени лица, записани в регис-
трите им;

2. здравноосигурени лица, временно пребивава-
щи за срок от един до пет месец извън здравния 
район, в който са избрали общопрактикуващ ле-
кар – срещу представяне на здравноосигурителна 
книжка.

(2) Общопрактикуващият лекар оказва меди-
цинска помощ при условията и по реда на НРД 
и на ЗЗОЛ от друг здравен район, обърнали се 
към изпълнител на ПИМП инцидентно по повод 
на остри състояния.

(3) Общопрактикуващият лекар от лечебно 
заведение за ПИМП провежда диспансеризация 
на ЗЗОЛ по Наредба № 39 за профилактичните 
прегледи и диспансеризацията, за заболяванията, 
подлежащи на диспансеризация от ОПЛ (Наред-
ба № 39 от 2004 г.) съгласно приложение № 13 
„Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, 
диспансеризирани от ОПЛ“. Задължително здрав-
ноосигурителното лице се диспансеризира само 
с неговото изрично съгласие. Несъгласието на 
ЗЗОЛ да бъде диспансеризирано се документира 
в амбулаторния лист.

(4) Задължително здравноосигурените лица, 
избрали ОПЛ, не заплащат медицинската помощ 
по ал. 1 извън потребителската такса по чл. 37, 
ал. 1 ЗЗО. Таксата не се заплаща от категориите 
лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както и от лицата със 
заболявания, посочени в приложение № 14 „Списък 
на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени 
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.

(5) Общопрактикуващият лекар е длъжен да:
1. изпълнява програми „Майчино здраве-

опазване“, „Детско здравеопазване“, извършва 
профилактика на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст и 
формира рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години 
съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и приложение 
№ 15 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, 
програма „Детско здравеопазване“, профилактични 
прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на 
рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма 
„Майчино здравеопазване“ ;

2. води регистри по чл. 120, ал. 1 на електро-
нен носител;

3. подготвя документацията за консултации и 
медико-диагностични изследвания, когато прецени, 
че са необходими такива;

4. подготвя документацията за хоспитализа-
цията на ЗЗОЛ;

5. извършва посещения на ЗЗОЛ от домове 
за медико-социални грижи, записани в неговия 
регистър;

6. осъществява методична помощ по отноше-
ние на здравните дейности в училищата, касаещи 
включените в регистъра му лица, ако са създадени 
условия за това от ръководството на съответното 
учебно заведение;

7. изготвя талон за здравословното състояние 
на деца и ученици;

8. излага на видно място в амбулаторията си 
списък на категории лица, освободени от потре-
бителска такса, съгласно чл. 37 ЗЗО;

9. оказва спешна медицинска помощ на тери-
торията на лечебното заведение на всеки пациент 
независимо от неговата регистрация и место-
живеене, когато такава е потърсена от него, до 
пристигане на екип на спешна помощ;

10. осигурява постоянен денонощен достъп 
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.

(6) Общопрактикуващият лекар не може да 
задържа и съхранява в амбулаторията си здрав-
ноосигурителните книжки на ЗЗОЛ. 

Чл. 122. (1) За нуждите на осъществяваната 
дейност лечебните заведения за ПИМП наемат 
медицински персонал, както следва:

1. при регистрирани над 1200 ЗЗОЛ при 
ОПЛ – медицински специалист с образователно-
квалификационна степен „специалист“, „бакалавър“ 
или „магистър“;

2. при регистрирани над 2500 ЗЗОЛ при 
ОПЛ – медицински специалист с образовател-
но-квалификационна степен „специалист“ или 
„бакалавър“ на пълен работен ден, както и лекар 
на пълен работен ден;

3. при регистрирани над 3500 ЗЗОЛ при 
ОПЛ – двама медицински специалисти с обра-
зователно-квалификационна степен „специалист“ 
или „бакалавър“ на пълен работен ден, както и 
лекар на пълен работен ден.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 за всеки реги-
стрирани 1000 ЗЗОЛ над 3500 ОПЛ е длъжен да 
наеме още един медицински специалист с обра-
зователно-квалификационна степен „специалист“ 
или „бакалавър“, а за всеки регистрирани 1500 
лица над 3500 – още един лекар.

(3) В случаите, когато има нает допълнителен 
медицински персонал, лекарите, учредили лечебно-
то заведение за ПИМП, са задължени да включат 
в месечния график часовете, в които лично ще 
оказват медицинска помощ. 

(4) Всеки лекар, който е в трудовоправни отно-
шения с лечебното заведение за ПИМП, сключило 
договор с НЗОК, подписва всички медицински 
документи и ги подпечатва с личния си печат и 
с печата на лечебното заведение. 

Чл. 123. (1) Изпълнителите за ПИМП обявяват 
в амбулаторията на място, достъпно за ЗЗОЛ, своя 
месечен график съгласно приложение № 11, който 
съдържа часове:

1. за амбулаторен прием;
2. за домашни посещения; 
3. за промотивна и профилактична дейност;
4. за работа по програма „Майчино здраве-

опазване“;
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5. за работа по програма „Детско здравеопаз-
ване“.

(2) Графикът по ал. 1 съдържа телефон за по-
викване и за домашни посещения – телефон на 
практиката или мобилен телефон. 

(3) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗЗОЛ в 
повече от едно населено място, графикът по ал. 1 
се изготвя за всяко населено място поотделно.

Чл. 124. (1) Всеки ОПЛ посочва в договора 
си с РЗОК свой заместник или заместници за 
случаите, когато не може да изпълнява лично 
задълженията си. Посоченият заместник или 
заместници представят писмена декларация за 
съгласие. Общопрактикуващият лекар  предвари-
телно писмено уведомява директора на РЗОК за 
името на заместника, срока и мястото на замест-
ване. Заместникът подготвя документацията по 
консултации и медико-диагностични изследвания.

(2) Общопрактикуващият лекар и заместникът/ 
заместниците му могат да представят в РЗОК 
договор за заместване за условията, при които се 
извършва заместването – срок, място, разплаща-
телна сметка, помощен персонал и др., който се 
приподписва от директора на РЗОК. 

(3) При липса на договор за заместване посоче-
ният по реда на ал. 1 заместник встъпва в правата 
на титуляря, като титулярят писмено уведомява 
съответната РЗОК. В този случай РЗОК заплаща 
по сметката на титуляря на практиката.

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

(5) В срока на заместване заместникът има 
всички права и задължения на титуляря на прак-
тиката, попълва всички документи с личните си 
данни (УИН и трите имена) и УИН на титуляря, 
подписва ги и подпечатва с личния си печат. Във 
всички случаи се вписва регистрационният номер 
на практиката на замествания ОПЛ.

(6) Срокът на заместване не може да бъде 
по-дълъг от срока на действие на договора на 
титуляря на практиката с НЗОК. 

Чл. 125. (1) При възникнала необходимост от 
преглед или консултация на болни или пострадали 
лица, които се нуждаят от медицинска помощ, за 
да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и 
усложняване на заболяването, изпълнителят на 
ПИМП извън обявения график оказва необходи-
мите медицински грижи:

1. самостоятелно;
2. съвместно по договор с друго лечебно заве-

дение, сключило договор с НЗОК.
 (2) Повикванията по ал. 1, т. 2 се изпълняват 

по общ, предварително изготвен и съгласуван с 
РЗОК график. В графика фигурират телефон/и 
за връзка и адрес/и на мястото, където се оказва 
медицинската помощ. Графикът е месечен. За 
промените в графика се уведомява РЗОК.

Чл. 126. Общопрактикуващият лекар създава 
и съхранява здравно досие на пациентите, което 
съдържа:

1. амбулаторни листове от извършени от него 
прегледи и дейности;

2. амбулаторни листове от специалисти;
3. резултати от извършени медико-диагностични 

дейности и изследвания;

4. копие/я от протоколи за лекарства по при-
ложение № 3;

5. епикриза/и от проведено болнично лечение;
6. карта за профилактика на бременността 

съгласно Наредба №  39 от 2004 г.
Чл. 127. (1) Наред с първичните документи 

за работа с НЗОК ОПЛ издава и/или заверява 
и следните документи на записаните в неговия 
регистър ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.

(2) При необходимост от скъпоструващи ле-
карства и лечение по реда на чл. 78 ЗЗО ОПЛ 
съдейства за комплектуване на необходимите 
документи за извършване на експертизи.

(3) Общопрактикуващият лекар попълва „Ре-
цептурната книжка на хронично болен“ при забо-
ляванията по приложение № 6.

Чл. 128. (1) За осигуряване необходимостта от 
специализирана извънболнична медицинска помощ 
общопрактикуващият лекар издава „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) в след-
ните случаи:

1. при необходимост от консултативен преглед;
2. при заболявания и проблеми, изискващи 

специализирани диагностични дейности;
3. за оценка на здравословното състояние;
4. при провеждането на профилактични и дис-

пансерни прегледи по реда на Наредба № 39 от 
2004 г. и Наредба № 40 от 2004 г.;

5. при необходимост от физиотерапия.
(2) Включването на ЗЗОЛ в програми „Майчино 

здравеопазване“ и „Детско здравеопазване“ при 
лекари с придобита специалност  по „Акушерство 
и гинекология“ и „Детски болести“ и извършва-
нето на профилактични прегледи при лекари с 
придобита специалност по „Гастроентерология“, 
„Урология“, „Ендокринология и болести на обмя-
ната“, „Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство 
и гинекология“ за лицата с установен риск, както 
и диспансеризацията на ЗЗОЛ се осъществяват 
на база на еднократно издадено „Направление за 
консултация или провеждане на съвместно лече-
ние“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) от ОПЛ. При промяна 
на лекаря специалист, осъществяващ дейностите 
по изпълнение на програмите и диспансеризаци-
ята, ОПЛ издава ново направление. Директорът 
на НЗОК издава указания за реда на издаване и 
попълване на тези направления.

(3) В случаите по ал. 1 ОПЛ подготвя необхо-
димите документи.

(4) В медицинското направление за консул-
тация или провеждане на съвместно лечение 
задължително се посочва конкретното искане 
към специалиста.

(5) Общопрактикуващият лекар издава „На-
правление за медико-диагностична дейност“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 4) за високоспециализирани медико-
диагностични изследвания в случаите на:

1. писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;
2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни 

жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: 
fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване 
на урина-микроалбуминурия“ от пакет „Клинична 
лаборатория“.

(6) Общопрактикуващият лекар разполага 
с медицински направления за консултация или 
провеждане на съвместно лечение, медицински 
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направления за високоспециализирани дейности 
(само за пакет „Анестезиология и интензивно 
лечение“), направления за медико-диагностични 
дейности съобразно потребностите на здравно-
осигурените лица.

(7) „Медицинско направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-
НЗОК № 3) със специалист и „Направление за 
медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 4) може да издава и лекар, който е назначен 
да обслужва следните категории лица:

1. задържани под стража или лишени от свобода;
2. малолетни и непълнолетни, настанени в 

домове за деца и юноши;
3. настанените в домове за медико-социални 

услуги.
(8) В случаите по ал. 7 направленията се 

закупуват от съответното ведомство, което ги 
подпечатва с печата си.

Чл. 129. (1) Общопрактикуващият лекар насочва 
за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел 
не може да се постигне в условията на извънбол-
ничната помощ.

(2) Отказ от болнично лечение се заявява 
пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/
попечител. Отказът се заявява писмено в амбу-
латорния лист, а при фактическа невъзможност 
за писмено заявление – в присъствие на двама 
свидетели, които удостоверяват това с подписите 
си в амбулаторния лист.

(3) След изписване на пациента от лечебно 
заведение за болнична помощ или диспансер ОПЛ 
получава екземпляр от епикризата или копие от 
нея, която прилага към здравното му досие.

(4) Общопрактикуващият лекар е длъжен да се 
съобразява с препоръките в болничната епикриза.

(5) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ ОПЛ 
не следва да назначава и извършва за периода 
на хоспитализацията консултативни прегледи  и 
изследвания, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспита-
лизирано лицето;

2. придружаващи заболявания по време на 
стационарното лечение.

Условия и ред за оказване на СИМП 
Чл. 130. (1) Специализирана извънболнична 

медицинска помощ се оказва на ЗЗОЛ, на които е 
издадено „Медицинско направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-
НЗОК № 3) от лекар/ лекар по дентална медицина, 
работещ в лечебно заведение за извънболнична 
медицинска/ дентална помощ, и „Медицинско 
направление за високоспециализирани дейности“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 3А) от лекар/ лекар по дентал-
на медицина от лечебно заведение за СИМП и 
СИДП, сключили договор с НЗОК, или от ОПЛ 
в случаите по чл. 128, ал. 6.

(2) Специалистът осъществява своята част от 
дейността и връща информацията на ОПЛ с указа-
ния за продължаване на лечението чрез пациента.

(3) Медицинското направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение е валидно 
до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за 
извършване на вторични прегледи от изпълнител 
на СИМП е до 45 календарни дни от датата на 
извършване на първичния преглед.

(4) Медицинското направление за медико-
диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК № 4) и 
медицинско направление за високоспециализирани 
дейности (бл. МЗ-НЗОК №  3А) е валидно до 30 
календарни дни от издаването му.

(5) Високоспециализирана дейност се извърш-
ва от специалиста и на основание медицинското 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3) след 
преценка на необходимостта от ВСМД. В този 
случай специалистът, извършил ВСМД, попълва 
медицинското направление за високоспециализира-
ни дейности (бл. МЗ-НЗОК № 3А), като  посочва 
само датата на издаване на направлението, полага 
подпис и личен печат, а за извършената дейност 
с интерпретация на резултатите от нея попълва 
амбулаторен лист.

(6) Здравноосигуреното лице може да избере 
лечебно заведение за СИМП, сключило договор 
с НЗОК. Специалистът определя ден и час за 
консултация.

Чл. 131. (1) Лечебните заведения за СИМП 
обявяват в амбулаторията на място, достъпно за 
здравноосигурените лица, своя седмичен график, 
който включва часовете за амбулаторен прием и 
за домашни посещения, както и телефон за връзка.

(2)  Лекарите със специалност по „Детски бо-
лести“ и „Акушерство и гинекология“ посочват в 
графика и часове за промотивна и профилактична 
дейност по програми. 

(3) Лекарите със специалност по „Вътрешни 
болести“, „Гастроентерология“, „Урология“, „Ендо-
кринология и болести на обмяната“, „Кардиология“, 
„Хирургия“ и „Акушерство и гинекология“ посочват 
в графика по ал. 1 и часове за профилактична 
дейност  на ЗЗОЛ от рискови групи. 

(4) Всяко лечебно заведение поддържа и 
съхранява листа на чакащите и уведомява паци-
ентите си за първата следваща свободна дата за 
амбулаторен прием.

(5) Лекар-специалист от лечебно заведение за 
СИМП оказва помощ в дома на здравноосигурено 
лице, в случай че:

1. е повикан за консултация от ОПЛ, който 
е преценил, че състоянието на пациента не поз-
волява да посети кабинета на специалиста, като 
в този случай попълва „Амбулаторен лист“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 1);

2. за лекувано от него лице се налага повторно 
посещение в дома на пациента, като в този случай 
попълва „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1).

(6) Специалистът може да препоръча или изиска 
консултация в дома от друг специалист.

(7) Специалистът осъществява и регистрира 
домашни консултации или лечебно-консултативна 
помощ в амбулатория за ПИМП при поискване 
от ОПЛ, като отбелязва номера на направлението, 
деня и часа на получаването му. 

Чл. 132. (1) В случаите на временно отсъст-
вие на лекар-специалист от лечебни заведения за 
СИМП, той може да бъде заместен от лекар със 
същата специалност.

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

(3) Заместникът попълва всички амбулаторни 
листове за извършена дейност с личните си дан-
ни (УИН и трите имена) и УИН на замествания 
специалист. 
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(4) Всички отчетни документи заместникът 
подписва и подпечатва с личния си печат за срока 
на заместване, като вписва и регистрационния но-
мер на лечебното заведение, в което е заместник. 

(5) При необходимост от диспансерно наблю-
дение и дейности по програми „Майчино здраве-
опазване“ и „Детско здравеопазване“ на ЗЗОЛ не 
е необходимо за срока на заместване на лицата 
да се издава ново медицинско направление за 
консултация или провеждане на съвместно лечение 
(бл. МЗ-НЗОК № 3).

Чл. 133. (1) Изпълнителят на СИМП извършва 
дейности от пакетите при първични и вторични 
посещения на ЗЗОЛ. 

(2) Специалистът преценява броя на необ-
ходимите вторични прегледи за всеки пациент 
съобразно неговото състояние.

Чл. 134. Специалистът е длъжен да насочва 
за хоспитализация ЗЗОЛ, когато лечебната цел 
не може да се постигне в условията на извънбол-
ничната помощ.

Чл. 135. Необходимостта от рехабилитационни 
мероприятия за ЗЗОЛ се установява от специали-
ста и/или ОПЛ, като лечението се извършва по 
предписан от лекаря – специалист по „Физикална 
и рехабилитационна медицина“, физиотерапевтичен 
курс на лечение.

Чл. 136. (1) За физиотерапевтичен курс на 
лечение на определено заболяване се приема 
комплексно лечение, включващо първоначален 
преглед на лекаря – специалист по „Физикал-
на и рехабилитационна медицина“, с оценка на 
обективното състояние на пациента с назначен 
общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/
или 2, или 3 по преценка на лекаря-специалист, 
промените на лечението за даденото лице, както 
заключителен  преглед с оценка на резултатите 
от проведеното лечение.

(2) Във физиотерапевтичен курс на лечение се 
включват следните  групи процедури:

1. група 1 – процедури с физикални фактори 
от апаратната терапия;

2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични 
техники;

3. група 3 – процедури с физикални фактори от 
апаратната терапия и кинезитерапевтични техники;

4. заключителен преглед с оценка на резултата 
от проведеното лечение и отразен броя на прове-
дените процедури.

 (3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3, 
включени в курс на лечение по физиотерапия и 
рехабилитация, се отразяват непосредствено при 
провеждането им в бл. МЗ № 509-89 за физикална 
терапия и рехабилитация и се подписват от ЗЗОЛ.

Чл. 137. Специалистът води необходимата доку-
ментация съгласно глава седемнадесета, раздел V.

Чл. 138. (1) Лечебното заведение за СИМП 
изисква консултация или провеждане на съвмест-
но лечение със специалист от същото или друго 
лечебно заведение, сключило договор с НЗОК, в 
следните случаи:

1. при необходимост от консултация или про-
веждане на съвместно лечение със специалист от 
същата или  от друга специалност;

2. при необходимост от извършване на ВСМД 
с „Медицинско направление за високоспециали-
зирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А);

3. при необходимост от извършване на МДИ 
и/или ВСМДИ с „Медицинско направление за ме-
дико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК №  4).

(2) Лечебното заведение за СИМП разполага 
с медицински направления за консултация или за 
провеждане на съвместно лечение, медицински 
направления за високоспециализирани дейности и 
направления за медико-диагностични изследвания.

(3) В случай на хоспитализиране на ЗЗОЛ 
лекар от лечебно заведение за СИМП, работещ 
в изпълнение на договор с НЗОК за оказване 
на СИМП, не следва да назначава и извършва 
за периода на хоспитализацията консултативни 
прегледи  и изследвания, необходими за:

1. основното заболяване, за което е хоспита-
лизирано лицето;

2. придружаващи заболявания по време на 
стационарното лечение.

Чл. 139. Специалистът предоставя на ОПЛ 
чрез пациента необходимите документи за всяко 
консултирано от него лице в случаите, когато то 
се нуждае от скъпоструващо лечение, съгласно 
правилата за извършване на експертизи и дейност 
на комисията по чл. 78 ЗЗО.

Чл. 140. Специалистът извършва дейност и 
издава следните документи:

1. медицинско направление за консултация или 
провеждане на съвместно лечение;

2. медицинско направление за високоспеци-
ализирани дейности;

3. направление за медико-диагностична дейност;
4. направление за хоспитализация;
5. болничен лист за временна неработоспо-

собност;
6. съобщения за смърт;
7. рецепти (бланка МЗ-НЗОК);
8. протоколи по приложение № 3;
9. бързи известия за инфекциозно заболяване 

и за задължително съобщаване за злокачествено 
образувание;

10. талон за медицинска експертиза;
11. карта за профилактика на бременността – за 

специалист по „Акушерство и гинекология“;
12. картон за физиотерапевтични процедури – за 

специалист по „Физикална и рехабилитационна 
медицина“.

Чл. 141. (1) Видът и честотата на дейностите 
по диспансеризацията са посочени в приложение 
№ 16 „Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по 
МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист“ в 
съответствие с Наредба № 40 от 2004 г. 

(2) Лекари от лечебните заведения за СИМП 
провеждат диспансеризация на ЗЗОЛ по Наредба 
№ 39 от 2004 г. за заболяванията, подлежащи на 
диспансеризация от специалист съгласно прило-
жение № 16. Задължително здравноосигуреното 
лице се диспансеризира само с неговото изрично 
съгласие. Несъгласието на ЗЗОЛ да бъде диспан-
серизирано се документира в амбулаторния лист.

(3) Специалистите по „Детски болести“ и „Аку-
шерство и гинекология“ в лечебните заведения за 
СИМП изпълняват съответно: програма „Детско 
здравеопазване“ и програма „Майчино здраве-
опазване“, съгласно Наредба № 39 от 2004 г. и 
приложение № 17.

(4) В случаите, в които при прегледа от лекаря-
специалист, на база издадено от ОПЛ „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
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съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) се ус-
танови, че се касае за заболявания, включени в 
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 16, ЗЗОЛ 
подлежат на диспансеризация, като диагнозата, 
МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа 
се отразяват в амбулаторния лист.

(5) В случаите, в които при прегледа от лекаря 
специалист се установи, че се касае за заболява-
ния (състояния), включени в Наредба № 39 от 
2004 г. и приложение № 17, ЗЗОЛ подлежат на 
профилактика, като диагнозата, МКБ-кодът на 
заболяването и видът на прегледа се отразяват в 
амбулаторния лист.

Чл. 142. (1) Високоспециализираните медицин-
ски дейности и високоспециализираните медико-
диагностични изследвания се назначават само от 
изпълнители на СИМП.

(2) За специалността „Анестезиология и ин-
тензивно лечение“ се допуска назначаването на 
ВСМД от изпълнителите на ПИМП и СИМП.

(3) За ВСМДИ: „Мамография на двете млечни 
жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: 
fT4, TSH“ – „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване 
на урина – микроалбуминурия“ от пакет „Клинич-
на лаборатория“ се допуска назначаването им от 
изпълнителите на ПИМП и СИМП.

Условия и ред за извършване на медико-диагнос-
тична дейност

Чл. 143. (1) Изпълнителите извършват ме-
дико-диагностични изследвания въз основа на 
„Направление за медико-диагностична дейност“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 4), издадено от изпълнител на 
ПИМП или СИМП.

(2) В направлението за медико-диагностична 
дейност се описват кодовете на необходимите 
изследвания, за които има договор с НЗОК. За 
медико-диагностични изследвания, включени едно-
временно в няколко пакета съгласно приложение 
№ 12, всяко изследване със своя код се посочва 
в отделно направление за медико-диагностична 
дейност. Извършените медико-диагностични из-
следвания на ЗЗОЛ се отразяват в съответния 
лабораторен журнал по хронология.

Чл. 144. Медико-диагностичната лаборатория 
осъществява договорената дейност в присъствие на 
лекар специалист в рамките на дневния работен 
график в изпълнение на договора с НЗОК, който 
не може да бъде по-малък от 4 часа.

Чл. 145. (1) За медико-диагностични дейности, 
при които в лабораторията се взема биологичен 
материал, съответният изпълнител може да оп-
редели цена за вземане на биологичен материал, 
като сумата се заплаща от ЗЗОЛ. 

(2) За едно посещение в медико-диагностичната 
лаборатория се плаща цена, определена по реда 
на ал. 1, независимо от броя на изследванията.

(3) В случай че ЗЗОЛ заплаща цена за вземане 
на биологичен материал по ал. 1, лечебното заве-
дение не може да изисква от него за изследвания в 
същата лаборатория такса по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.

(4) В лечебни заведения, извършващи меди-
ко-диагностични дейности, за които не се плаща 
сумата по ал. 1, ЗЗОЛ заплащат таксата по чл. 37, 
ал. 1, т. 1 ЗЗО.

(5) От заплащане за вземане на биологичен 
материал по ал. 1 се освобождават лицата без 
доходи, настанени в домове за деца и юноши, 
домове за деца от предучилищна възраст и домове 
за социални грижи.

Раздел ІV
Заплащане за извънболнична помощ

Заплащане за първична извънболнична медицинска 
помощ

Чл. 146. (1) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща договорената и извършената дейност 
съгласно Наредба №  40 от 2004 г. на изпълните-
лите на ПИМП по следните елементи:

1. медицинско обслужване на ЗЗОЛ, включени 
в регистъра на изпълнител на ПИМП, по основен 
пакет за ПИМП съгласно Наредба № 40 от 2004 г.;

2. профилактична дейност по програма „Детско 
здравеопазване“;

3. профилактична дейност по програма „Май-
чино здравеопазване“ на ЗЗОЛ, избрали ОПЛ за 
изпълнител по тази програма;

4. диспансерни прегледи на ЗЗОЛ съгласно 
Наредба №  39 от 2004 г. и списъка на заболя-
ванията за деца и възрастни, подлежащи на дис-
пансеризация от ОПЛ, за които НЗОК заплаща, 
съгласно приложение № 13;

5. профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18-го-
дишна възраст съгласно Наредба №  39 от 2004 г. 
и приложение № 15;

6. неблагоприятни условия за работа в „Населени 
места – центрове на практики с неблагоприятни 
условия и възнаграждение за работа в тях“, оп-
ределени в методика от директора на НЗОК, по 
предложение на директорите на РЗОК;

7. преглед на ЗЗОЛ, осъществило правото си 
на избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал 
амбулатория на територията на друг здравен район, 
обърнало се към изпълнител на ПИМП инцидентно 
по повод на остро възникнало състояние.

 (2) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща дейностите по ал. 1, когато са извърше-
ни дейностите от основния пакет и са назначени 
всички изисквани медицински дейности съгласно 
приложенията, нормативните изисквания и когато 
ЗЗОЛ, на които е оказана медицинската помощ, 
са с непрекъснати осигурителни права към датата 
на извършване на медицинската услуга.

Чл. 147. (1) Заплащането по чл. 146, ал. 1, т. 1 
се определя в зависимост от възрастта и броя на:

1. задължително здравноосигурените лица с 
постоянен избор при изпълнителя на ПИМП;

2. задължително здравноосигурените лица, 
направили временен избор при изпълнителя на 
ПИМП.

(2) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1, т. 1 се намалява с 
броя на лицата по ал. 1, т. 2, които са направили 
временен избор при друг изпълнител на ПИМП, 
за периода на временния избор.

(3) Броят на ЗЗОЛ по ал. 1 се определя към 
последно число на месеца или датата на прекра-
тяване на договора.

(4) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща ежемесечно на изпълнителите на ПИМП, 
както следва:
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1. по 1,26 лв. за всяко ЗЗОЛ на възраст от 0 
до 18 години;

2. по 1,05 лв. за всяко ЗЗОЛ на възраст от 18 
до 65 години;

3. по 1,37 лв. за всяко ЗЗОЛ на възраст над 
65 години.

(5) Когато договорът е сключен или прекратен 
през текущия месец, заплащането се изчислява 
пропорционално на календарните дни на действие 
на договора през месеца.

(6) Плащането по чл. 146, ал. 1, т. 1 се извършва 
месечно след проверка по:

1. фактура;
2. спецификация;
3. първите екземпляри на регистрационни-

те форми за избор за новорегистрирани ЗЗОЛ, 
придружени с електронен отчет в определен от 
НЗОК формат;

4. електронен отчет за извършената дейност, 
отразена в амбулаторни листове в определен от 
НЗОК формат.

Чл. 148. (1) Заплащането по чл. 146, ал. 1, т. 2 е:
1. за извършен профилактичен преглед при 

лица на възраст от 0 до 18 години съгласно изис-
кванията на Наредба № 39 от 2004 г. е 7,70 лв. 
за лица от 0 до 18 г.; 

2. за извършена задължителна планова иму-
низация или реимунизация (в т.  ч. проба Манту) 
съгласно Имунизационния календар на Република 
България (приложение № 1 към Наредба № 15 
от 2005 г. за имунизациите в Република България 
на лице на възраст от 0 до 18 години – 1,90 лв.;

3. общият брой на заплатените имунизации на 
едно лице не може да надвишава максималния брой.

(2) Плащането на изпълнителя на ПИМП по 
чл. 146, ал. 1, т. 2 се извършва месечно след про-
верка по фактура, спецификация, месечни отчети 
и електронен отчет за извършената дейност по 
програма „Детско здравеопазване“, отразена в ам-
булаторните листове в определен от НЗОК формат. 

Чл. 149. (1) Заплащането по чл. 146, ал. 1, т. 3 
е 2,20 лв. за извършен преглед на лице, включено 
в програма „Майчино здравеопазване“ при изпъл-
нителя на ПИМП.

(2) Включването на ЗЗОЛ, осъществили правото 
си на избор на ОПЛ за изпълнител на програма 
„Майчино здравеопазване“, се извършва след до-
казване на бременността.

(3) Плащането на изпълнителя на ПИМП по 
чл. 146, ал. 1, т. 3 се извършва месечно след про-
верка по фактура, спецификация, месечни отчети 
и електронен отчет за извършената дейност по 
програма „Майчино здравеопазване“, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат. 

(4) Общият брой на заплатените профилактични 
прегледи за една бременност не може да надвишава 
максималния брой съгласно приложение № 15.

Чл. 150. (1) За медицинската помощ по чл. 146, 
ал. 1, т. 4 се заплаща за извършен преглед на 
ЗЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи 
на диспансерно наблюдение от ОПЛ – 6,00 лв.

(2) Заплащането на изпълнителя на ПИМП 
по чл. 146, ал. 1, т. 4 се извършва месечно след 
проверка по фактура, спецификация, месечни от-
чети и електронен отчет за извършената дейност 
по диспансерно наблюдение на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат. 

(3) Заплащането по чл. 146, ал. 1, т. 4 се осъ-
ществява в случаите, в които са извършени дей-
ностите от основния пакет и са назначени всички 
медицински дейности, съгласно изискванията на 
Наредба № 39 от 2004 г., Наредба № 40 от 2004 г. 
и приложение № 13.

(4) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща за не повече от предвидения максима-
лен брой прегледи за заболяването с най-висока 
честота на наблюдение.

Чл. 151. (1) Заплащането по чл. 146, ал. 1, т. 5 
е в размер 7,70 лв.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща само един годишен профилактичен пре-
глед на ЗЗОЛ по ал. 1.

(3) Плащанията на изпълнителя на ПИМП по 
чл. 146, ал. 1, т. 5 се извършват месечно – след 
проверка по фактура, спецификация, месечни от-
чети, електронен отчет за извършената дейност по 
профилактика на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни 
листове в определен от НЗОК формат.

Чл. 152. (1) Изпълнителят на ПИМП има 
право на заплащане по чл. 146, ал. 1, т. 6, когато 
населеното място, в което е регистриран адрес 
на лечебното заведение, е определено като не-
благоприятно. 

(2) Месечните суми, заплащани от НЗОК, и 
населените места – центрове на практики с не-
благоприятни условия, се определят от директора 
на НЗОК съгласно методика и са в рамките до 5 
млн. лв. за съответната финансова година.

(3) При наличие на повече от един изпълнител 
на ПИМП с месторазположение на практиката в 
населеното място по ал. 2 сумата се разпределя 
пропорционално на броя регистрирани ЗЗОЛ 
при ОПЛ от лечебно заведение – изпълнител на 
ПИМП.

(4) Сумите по ал. 2 и 3 се определят към мо-
мента на сключване на индивидуалния договор и 
се вписват в него. 

(5) Когато договорът е сключен или прекратен 
през текущия месец, сумата се изчислява пропор-
ционално на календарните дни на действие на 
договора през месеца. 

(6) Изпълнител на ПИМП получава еднократ-
но плащане в размер на 300 лв. при наличие на 
следните две условия:

1. разкрита амбулатория в обособена в област-
ната здравна карта практика, която е била незаета 
в продължение на последните 6 месеца;

2. декларирано осигуряване на постоянен де-
нонощен достъп до консултация по телефон, в 
амбулаторията или в дома на пациента по преценка 
на самия ОПЛ на територията на практиката за 
срока на действие на договора.

Чл. 153. (1) Заплащането по чл. 146, ал. 1, т. 7 
е за извършено посещение на ЗЗОЛ с регистрация 
в друг здравен район при лекаря в размер 5,00 лв. 
при следните условия:

1.задължително здравноосигуреното лице е вре-
менно извън здравния район, където е осъществило 
избор на ОПЛ, и при посещението си представи 
здравноосигурителна книжка, а за осигурените от 
друга държава лица – и удостоверение за регис-
трация към НЗОК;
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2. осигурено в друга държава лице е потърсило 
помощ по повод на остро възникнало състояние 
и при посещението си:

а) представи ЕЗОК/удостоверение, временно 
заместващо ЕЗОК/ удостоверение за регистрация 
към НЗОК;

б) попълни „Декларация при ползване от осигу-
рени лица на права на спешна и неотложна помощ 
от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или 
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“;

3. изпълнителят отчита не повече от две посе-
щения на едно и също ЗЗОЛ за месеца.

(2) Плащанията на изпълнителя на ПИМП по 
чл. 146, ал. 1, т. 7 се извършват месечно след про-
верка по фактура, спецификация, месечни отчети 
и електронен отчет за извършената дейност на 
ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен 
от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава 
лица и: копие от удостоверителния документ за 
право на обезщетения в натура в случай на болест, 
майчинство, трудови злополуки или професионални 
заболявания и „Декларация при ползване от осигу-
рени лица на права на спешна и неотложна помощ 
от пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или 
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.

Заплащане за специализирана извънболнична ме-
дицинска помощ

Чл. 154. (1) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща договорената и извършената дейност 
от изпълнители на СИМП съгласно Наредба № 40 
от 2004 г. и действащите приложения, както следва:

1. преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински 
и специализирани медицински дейности, извън 
случаите по следващите точки, по специалности: 
„Акушерство и гинекология“; „Вътрешни болести“; 
„Гастроентерология“; „Детска гастроентерология“; 
„Гръдна хирургия“; „Детски болести“; „Ендокри-
нология и болести на обмяната“; „Детска ендо-
кринология и болести на обмяната“; „Инфекциозни 
болести“; „Кардиология“; „Детска кардиология“; 
„Клинична алергология“; „Детски болести“ и 
„Клинична алергология“; „Клинична токсикология“, 
„Клинична хематология“, „Детска клинична хема-
тология и онкология“, „Кожни и венерически боле-
сти“, „Неврохирургия“, „Нервни болести“, „Детска 
неврология“, „Нефрология“, „Детска нефрология и 
хемодиализа“, „Ортопедия и травматология“, „Очни 
болести“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Детска 
пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Детска 
психиатрия“, „Ревматология“, „Детска ревмато-
логия“, „Съдова хирургия“, „Ушно-носно-гърлени 
болести“, „Урология“, „Хирургия“, „Медицинска 
паразитология“, „Медицинска онкология“;

2. преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна възраст, 
включващ общомедицински и специализирани 
медицински дейности, извършени от лекар спе-
циалист с придобита специалност по: „Детски 
болести“; „Детска гастроентерология“; „Детска 
ендокринология и болести на обмяната“; „Детска 
кардиология“; „Детски болести“ и  „Клинична 
алергология“; „Детска клинична хематология и 
онкология“; „Детска неврология“; „Детска не-
фрология и хемодиализа“; „Детска пневмология 
и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска 
ревматология“, по повод на остро възникнало 
състояние и по назначение на ОПЛ;

3. профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-го-
дишна възраст, включващ общомедицински и 
специализирани медицински дейности, извършени 
от лекар специалист с придобита специалност по 
„Детски болести“, съгласно изискванията на На-
редба № 39 от 2004 г. и приложение № 17;

4. профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включващ 
общомедицински и специализирани медицински 
дейности, извършени от лекар специалист с придоби-
та специалност по „Акушерство и гинекология“ (по 
програма „Майчино здравеопазване“), извършващ 
профилактични прегледи на бременни, съгласно 
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 17;

5. профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-го-
дишна възраст от рисковите групи, включващ 
общомедицински и специализирани медицински 
дейности, извършени от лекар специалист с при-
добита специалност по „Акушерство и гинеколо-
гия“, „Урология“, „Кардиология“, „Ендокринология 
и болести на обмяната“, „Гастроентерология“, 
„Вътрешни болести“ или „Хирургия“, съгласно 
приложение № 17;

6. специализиран преглед на ЗЗОЛ съгласно 
Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 16, 
извършен от специалиста, водещ диспансерното 
наблюдение;

7. общомедицински и специализирани ме-
дицински дейности съгласно основен пакет по 
„Физикална и рехабилитационна медицина“;

8. високоспециализирани медицински дейности 
по съответните специалности от основния пакет 
СИМП;

9. специализирани и/или високоспециализира-
ни медико-диагностични изследвания по пакети: 
„Вирусология“, „Имунология“, „Клинична лабора-
тория“, „Клинична микробиология“, „Медицинска 
паразитология“, „Имунохематология“, „Обща и 
клинична патология“ и „Образна диагностика“;

10. общомедицински и специализирани дейности 
по медицинска експертиза.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща по елементите по ал. 1, когато са из-
пълнени всички изисквани медицински дейности 
съгласно съответните приложения, всички нор-
мативни изисквания и ЗЗОЛ, на което е оказана 
специализираната помощ, е с непрекъснати здрав-
ноосигурителни права към датата на извършване 
на дейността.

Чл. 155. (1) За видовете специализирана меди-
цинска помощ по чл. 154, ал. 1, т. 1 се заплаща за:

1. реализирано първично посещение при специа-
лист по повод заболявания и състояния – 14,50 лв.;

2. реализирано вторично посещение по повод 
заболявания и състояния – 8,00 лв.

(2) Първичните посещения по ал. 1, т. 1 за 
месеца се отчитат пред РЗОК с „Медицинско 
направление за консултация или провеждане 
на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) и 
с електронен отчет за извършената дейност на 
ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в опре-
делен от НЗОК формат, а за осигурени в друга 
държава лица и: копие от удостоверителния доку-
мент за право на обезщетения в натура в случай 
на болест, майчинство, трудови злополуки или 
професионални заболявания и „Декларация при 
ползване от осигурени лица на права на спешна 
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и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу 
представена ЕЗОК или удостоверение, временно 
заместващо ЕЗОК“. 

(3) Вторичните посещения по ал. 1, т. 2 се 
отчитат с електронен отчет за извършената дей-
ност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в 
определен от НЗОК формат. 

(4) За видовете специализирана помощ се 
заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените 
вторични посещения през месеца, но не повече 
от 50 на сто от общия брой на отчетените през 
месеца първични посещения по ал. 1, т. 1.

(5) За видовете специализирана помощ по па-
кети „Хирургия“ и „Ортопедия и травматология“ 
на изпълнителя се заплащат отчетените вторични 
посещения до броя на отчетените през месеца 
първични посещения, при които на ЗЗОЛ са из-
вършени хирургични и ортопедични процедури, 
определени със заповед на директора на НЗОК.

(6) Заплащането по чл. 154, ал. 1, т. 1 е месечно 
след проверка по фактура, спецификация, месечни 
отчети, медицински направления и електронен 
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл. 156. (1) За видовете специализирана помощ 
по чл. 154, ал. 1, т. 2 се заплаща за:

1. реализирано първично посещение от ЗЗОЛ 
до 18-годишна възраст при лекар с придобита 
специалност по „Детски болести“; „Детска гастро-
ентерология“; „Детска ендокринология и болести 
на обмяната“; „Детска кардиология“; „Детски 
болести“ и  „Клинична алергология“; „Детска 
клинична хематология и онкология“; „Детска 
неврология“; „Детска нефрология и хемодиали-
за“; „Детска пневмология и фтизиатрия“; „Детска 
психиатрия“; „Детска ревматология“, по повод на 
остри състояния – 14,50 лв.;

2. реализирано вторично посещение по повод 
на същото състояние – 8,00 лв.

(2) Първичното посещение по ал. 1, т. 1 за ме-
сеца се отчита пред РЗОК с „Медицинско направ-
ление за консултация или провеждане на съвместно 
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) и с електронен отчет 
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в ам-
булаторни листове в определен от НЗОК формат, 
а за осигурени в друга държава лица и: копие от 
удостоверителния документ за право на обезщете-
ния в натура в случай на болест и майчинство и 
„Декларация при ползване от осигурени лица на 
права на спешна и неотложна помощ от пакета на 
НЗОК срещу представена ЕЗОК или удостоверение, 
временно заместващо ЕЗОК“. 

(3) Вторичното посещение по ал. 1, т. 2 се 
отчита с електронен отчет за извършената дей-
ност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в 
определен от НЗОК формат. 

(4) За видовете специализирана помощ по 
ал. 1 се заплащат отчетените вторични посещения 
за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст по повод остри 
състояния, но не повече от броя на отчетените 
през месеца първични посещения по ал. 1, т. 1.

(5) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка по фактура, финансово-отчетните документи, 
електронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, 
отразена в амбулаторни листове в определен от 
НЗОК формат, и медицинските направления (бл. 
МЗ-НЗОК № 3).

Чл. 157. (1) За видовете специализирана помощ 
по чл. 154, ал. 1, т. 3 се заплаща за извършен 
профилактичен преглед на ЗЗОЛ до 18-годишна 
възраст от лекар с придобита специалност по 
„Детски болести“ – 8,00 лв.

(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат 
пред РЗОК с електронен отчет за извършената 
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове 
в определен от НЗОК формат, и с „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено 
от ОПЛ без придобита специалност по „Детски 
болести“, когато на лицето е оказана медицинска 
помощ по програма „Детско здравеопазване“ 
при първо посещение, а за осигурени в друга 
държава лица – и копие от удостоверението за 
регистрация към НЗОК. 

(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за 
извършените профилактични прегледи на ЗЗОЛ, 
съобразени с изискванията на Наредба № 39 от 
2004 г. и приложение № 17 по програма „Детско 
здравеопазване“.

(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка на фактура, финансово-отчетните документи, 
първичните медицински документи и с електронен 
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл. 158. (1) За видовете специализирана по-
мощ по чл. 154, ал. 1, т. 4 се заплаща за извър-
шен профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включено 
в програма „Майчино здравеопазване“, избрало 
специалист по „Акушерство и гинекология“ за 
наблюдение на бременността:

1. за реализирано първично посещение на ЗЗОЛ, 
направили първоначален избор на специалист по 
„Акушерство и гинекология“ – 14,50 лв.;

2. за реализирано вторично посещение по повод 
на същото състояние или реализирано посещение 
при преизбор на специалист – 8,00 лв.

(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат 
пред РЗОК с електронен отчет за извършената 
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове 
в определен от НЗОК формат, и с „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено 
от ОПЛ, когато на лицето е оказана медицинска 
помощ по програма „Майчино здравеопазване“ 
при първо посещение, а за осигурени в друга 
държава лица – и копие от удостоверението за 
регистрация към НЗОК. 

(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за 
извършените по Наредба № 39 от 2004 г. профи-
лактични прегледи на ЗЗОЛ и приложение № 17 
по програма „Майчино здравеопазване“.

(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка по фактура, електронен отчет за извършената 
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове 
в определен от НЗОК формат и основанието за 
включване в програма „Майчино здравеопазване“ 
при първично посещение или при  посещение по 
повод на преизбор на специалист по „Акушерство 
и гинекология“ – „Медицинско направление за 
консултация или провеждане на съвместно лече-
ние“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, а 
за осигурени в друга държава лица – и копие от 
удостоверението за регистрация към НЗОК.



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  55   

Чл. 159. (1) За видовете специализирана помощ 
по чл. 154, ал. 1, т. 5 се заплаща за извършен 
профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна 
възраст – 8,00 лв.

(2) Прегледите по ал. 1 за месеца се отчитат 
пред РЗОК с електронен отчет за извършената 
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листо-
ве в определен от НЗОК формат, с „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено 
от ОПЛ, а за осигурени в друга държава лица – и 
копие от удостоверението за регистрация към НЗОК.

(3) На изпълнителя на СИМП се заплаща за 
извършените профилактични прегледи на ЗЗОЛ, 
но не повече от един годишен преглед при всеки 
един от посочените специалисти.

(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка по фактура, спецификация, електронен отчет 
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбу-
латорни листове в определен от НЗОК формат, и 
основанието за включване – „Медицинско направ-
ление за консултация или провеждане на съвместно 
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено от ОПЛ.

Чл. 160. (1) Специализираната медицинска 
помощ по чл. 154, ал. 1, т. 7 се заплаща за реали-
зиран физиотерапевтичен курс на лечение.

(2) За физиотерапевтичен курс на лечение на 
определено заболяване се приема комплексно ле-
чение, включващо първоначален преглед на лекаря 
специалист по „Физикална и рехабилитационна 
медицина“, с оценка на обективното състояние 
на пациента с назначен общ брой процедури до 
20 в курс от група 1 и/или 2, или 3 по преценка 
на лекаря специалист, промените на лечението 
за даденото лице, както и заключителен преглед 
с оценка на резултатите от проведеното лечение.

(3) Процедурите от група 1 и/или 2, или 3, 
включени в курс на лечение по физиотерапия и 
рехабилитация, се отразяват непосредствено при 
провеждането им в бл. МЗ № 509-89 за физикална 
терапия и рехабилитация. 

(4) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща за проведена процедура от физиотерапев-
тичния курс на лечение по 1,40 лв. за следните 
групи:

1. група 1 – процедури с физикални фактори 
от апаратната терапия;

2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични 
техники;

3. група 3 – процедури с физикални фактори от 
апаратна терапия и кинезитерапевтични техники;

4. заключителен преглед с оценка на резултата 
от проведеното лечение и отразен брой  на про-
ведени процедури – 8,00 лв.

(5) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита пред 
РЗОК с електронен отчет за извършената дейност 
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в опре-
делен от НЗОК формат, с „Медицинско направле-
ние за консултация или провеждане на съвместно 
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), а за осигурени в 
друга държава лица и: копие от удостоверителния 
документ за право на обезщетения в натура в слу-
чай на болест и майчинство и „Декларация при 
ползване от осигурени лица на права на спешна 
и неотложна помощ от пакета на НЗОК срещу 
представена ЕЗОК или удостоверение, временно 
заместващо ЕЗОК“. 

(6) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща за заключителен преглед, извършен не 
по-късно от 5-ия работен ден, следващ деня, в 
който е извършена последната процедура.

(7) При неотчитане на прегледа по ал. 4, т. 4 се 
заплаща само отчетената дейност по ал. 4, т. 1 – 3.

(8) Заплащането е месечно след проверка по 
фактура, спецификация, електронен отчет за извър-
шената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни 
листове в определен от НЗОК формат, „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Чл. 161. (1) За видовете специализирана помощ 
по чл. 154, ал. 1, т. 6 се заплаща за извършен 
преглед на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания 
на диспансерно наблюдение от лекар специалист:

1. за реализирано първично посещение на 
ЗЗОЛ, направили първоначален избор на лекар 
специалист, извършващ диспансерното наблюде-
ние – 14,50 лв.;

2. за реализирано вторично посещение или 
посещение при преизбор на специалист – 8,00 лв.

(2) За видовете специализирана помощ се 
заплаща по реда на ал. 1 в случаите, в които 
са спазени всички изисквания за извършване на 
специализирани медицински дейности, съгласно 
изискванията на Наредба № 39 от 2004 г., Наредба 
№ 40 от 2004 г. и приложение № 16, но за не по-
вече от предвидения оптимален брой прегледи за 
заболяването с най-висока честота на наблюдение.

(3) Дейността по ал. 2 за месеца се отчита в 
РЗОК с електронен отчет за извършената дей-
ност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове 
в определен от НЗОК формат, с „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), издадено 
от ОПЛ, при първично посещение или посещение 
по повод на преизбор на диспансеризиращ специ-
алист, а за осигурени в друга държава лица – и 
копие от удостоверението за регистрация към 
НЗОК; „Медицинско направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-
НЗОК № 3), издадено от ОПЛ, не се изисква, 
когато ЗЗОЛ се диспансеризира при посещение 
по друг повод.

(4) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка на фактура, финансово-отчетни документи, 
първични медицински документи и електронен 
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл. 162. (1) Извършената високоспециализи-
рана медицинска дейност по чл. 154, ал. 1, т. 8 се 
заплаща по цени, както следва:

Код Название на дейността Цена 
(лв.)

1 2 3
05_31 Локално обезболяване – провод-

на анестезия
7,00

06_11 Пункционна биопсия на щитовид-
на жлеза под ехографски контрол

26,50

14_24 Лазертерапия при очни заболя-
вания

37,30

21_22 Вземане на биопсичен материал 
от нос

12,50

21_29 Назален провокационен тест с 
алергени

24,50
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1 2 3
21_31 Отстраняване на полипи от нос-

ната кухина
25,00

22_01 Пункция и аспирация на макси-
ларен синус

12,20

28_0 Инцизия на тонзиларни и пери-
тонзиларни абсцеси

12,20

31_48 Ларингостробоскопия; ларинго-
стробография

25,00

33_29 Бронхопровокационен тест с ме-
тахолин

30,00

38_50 Лигатура на вена при подкожни 
варикозни образувания и ексцизия 
на варикозни възли

28,00

39_96 Венозна анестезия 18,60

40_11 Вземане на биопсичен материал 
от лимфен възел

13,00

41_31 Вземане на материал чрез костно-
мозъчна пункция за специализи-
рани изследвания

15,00

45_13 Диагностична горна ендоскопия 20,00

45_23 Диагностична долна ендоскопия, 
фиброколоноскопия

20,00

45_24 Диагностична долна ендоскопия, 
фибросигмоидоскопия

20,00

57_32 Уретроцистоскопия (диагнос-
тична)

18,80

57_33 Вземане на биопсичен материал 
от пикочен мехур

13,00

58_0 Уретротомия при стриктура 14,00

58_23 Вземане на биопсичен материал 
от уретра

13,00

60_11 Вземане на биопсичен материал 
от простата 

13,00

64_11 Вземане на биопсичен материал 
от пенис

13,00

67_11 Колпоскопия с прицелна биопсия 13,00

67_32 Деструктивно лечение на доброка-
чествени изменения на маточната 
шийка, с изключение на химична 
каутеризация

13,00

68_16 Аспирационна ендометриална 
биопсия 

7,50

81_91 Диагностична и терапевтична 
пункция на стави

16,30

82_04 Инцизия и дренаж на палмарно 
или тенарно пространство

38,10

83_13 Вагинотомия 8,00
85_0 Инцизия на гръдна жлеза 15,00
85_11 Вземане на биопсичен материал 

от гърда 
13,00

86_3 Криотерапия и/или лазертерапия 
на доброкачествени кожни тумори

13,00

88_71 Трансфонтанелна ехография 16,30

88_72 Ехокардиография 21,30
88_721 Фетална ехокардиография на 

рисков контингент за сърдечна 
патология на плода

27,00

88_75 Доплерово ултразвуково изслед-
ване на бъбречни съдове 

16,50

88_77 Доплерова сонография; доплерова 
сонография на периферни съдове; 
доплерова сонография на съдовете 
на щитовидната жлеза

16,50

88_79 Ехографско изследване на стави 
при деца

16,50

88_98 Остеоденситометрия и интер-
претация при следните случаи: 
Болни с трансплантирани органи. 
Пациенти с хиперпаратиреоиди-
зъм. Пациенти с хипогонадизъм

19,00

1 2 3
89_01 Интерпретация на резултат от 

изследване на кинетиката на 
радионуклидно маркирани тром-
боцити

25,00

89_04 Интерпретация на резултат от 
изследване на кинетиката на ра-
дионуклидно маркирани еритро-
цити – обем циркулираща кръв/
кинетика на еритроцити

25,00

89_06 Интерпретация на комплексно 
изследване на стандартен панел от 
морфологични, имунофенотипни, 
цитогенетични и молекулярни по-
казатели за диагноза и определяне 
на група прогностичен риск при 
болен с левкемия

25,00

89_07 Снемане на анестезиологичен 
статус за планиране на оперативна 
интервенция с анестезия

12,50

89_08 Интерпретация на комплексно 
изследване на стандартен панел 
имунохистохимични, имунохи-
мични показатели  -микрогло-
булин за диагноза и определяне 
на група прогностичен риск при 
пациент с лимфом

25,00

89_12 Назален провокационен тест с 
медиатори

27,00

89_14 Електроенцефалография (ЕЕГ) 15,00
89_41 Сърдечно-съдов тест с натовар-

ване 
18,80

89_50 ЕКГ Холтер мониториране 16,30
89_61 Непрекъснат 24-часов запис на 

АН (Холтер мониториране)
16,00

90_49 Индуциране на храчка и нейната 
обработка

12,00

93_08 Електромиография (ЕМГ) 15,00
93_13 Постизометрична релаксация 

(курс на лечение)
12,00

93_21 Екстензионна терапия (курс на 
лечение)

12,00

93_27 Специализирани кинезитерапев-
тични методи, приложими при 
ДЦП *

26,00

93_75 Фониатрична консултация с пос-
ледваща гласова рехабилита-
ция – курс (комплекс дихателни, 
фонаторни и резонаторни упраж-
нения) 10 сеанса*

26,00

95_12 Флуорeсцентна ангиография на 
съдовете на окото

33,70

95_23 Евокирани потенциали 19,00
95_47 Фонетография 15,00
96_53 Назален лаваж и обработка 17,00
99_29 Венозни инфузии на вазоактивни 

медикаменти при застрашаващи 
живота състояния

17,00

99_88 Лазертерапия при ставни заболя-
вания и трудно зарастващи рани*

25,00

Z01_5 Кожно-алергично тестване 7,50
Z01_5 Тестуване за поносимост при 

прилагане на анестетици
9,00

(2) Заплащането по ал. 1 е за ВСМД, вклю-
чително общомедицинските и специализираните 
дейности, в случаите, в които това се налага от 
естеството на високоспециализираната дейност, 
запис на резултатите от дейността, когато това 
е възможно, и интерпретацията на резултатите.

(3) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща за дейността по ал. 1, ако дейността е 
назначена от лекар специалист с „Медицинско 
направление за високоспециализирани дейности“ 
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(бл. МЗ-НЗОК № 3А), а за дейностите по пакет 
„Анестезиология и интензивно лечение“ – и от 
изпълнител на ПИМП, а за осигурени в друга 
държава лица и: копие от удостоверителния доку-
мент за право на обезщетения в натура в случай 
на болест, майчинство, трудови злополуки или 
професионални заболявания. 

(4) С едно „Медицинско направление за ви-
сокоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 3А) може да бъде отчетена само една ВСМД.

(5) Дейността по ал. 1 за месеца се отчита в 
РЗОК с електронен отчет за извършената дей-
ност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове 
в определен от НЗОК формат, и с „Медицинско 
направление за високоспециализирани дейности“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 3А). 

(6) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка на фактура, финансово-отчетните документи, 
първичните медицински документи и електронен 
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Чл. 163. (1) Извършените изследвания по 
чл. 154, ал. 1, т. 9 се заплащат от НЗОК по цени, 
както следва:

Код из-
след-ване Название на изследването

Цена
(лв.)

1 2 3

01_01 Кръвна картина – поне осем от посоче-
ните показатели или повече: хемоглобин, 
еритроцити, левкоцити, хематокрит, 
тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

1,98

01_03 Скорост на утаяване на еритроцитите 0,77

01_04 Време на кървене 1,43

01_05 Пресяващи тестове: протромбиново време 1,43

01_06 Пресяващи тестове: активирано парци-
ално тромбопластиново време (APTT)

1,43

01_07 Пресяващи тестове: фибриноген 1,43

01_08 Химично изследване на урина с течни ре-
активи (белтък, билирубин, уробилиноген)

0,66

01_09 Седимент на урина – ориентировъчно 
изследване

0,66

01_10 Окултни кръвоизливи 0,66

01_11 Глюкоза 1,43

01_12 Кръвно-захарен профил 3,85

01_13 Креатинин 1,43
01_14 Урея 1,43

01_15 Билирубин – общ 1,43

01_16 Билирубин – директен 1,43

01_17 Общ белтък 1,43

01_18 Албумин 1,43

01_19 Холестерол 1,43

01_20 HDL-холестерол 1,43

01_21 Триглицериди 1,43

01_22 Гликиран хемоглобин 9,24

01_23 Пикочна киселина 1,43

01_24 AСАТ 1,43

01_25 АЛАТ 1,43

01_26 Креатинкиназа (КК) 1,43

01_27 ГГТ 1,43

01_28 Алкална фосфатаза (АФ) 1,43

01_29 Алфа-амилаза 1,43

01_30 Липаза 1,43

01_31 Натрий и калий 2,86

1 2 3
01_34 Калций 1,43

01_35 Фосфати 1,43

01_36 Желязо 1,43

01_37 ЖСК 1,43

01_38 CRP 3,74

01_40 Диференциално броене на левкоци-
ти – визуално микроскопско или авто-
матично апаратно изследване

1,98

01_41 Морфология на еритроцити – визуално 
микроскопско изследване

1,98

09_01 Криоглобулини 6,27

09_02 Общи имуноглобулини IgM 9,79

09_03 Общи имуноглобулини IgG 9,79

09_04 Общи имуноглобулини IgA 9,79

09_05 С3 компонент на комплемента 9,79

09_06 С4 компонент на комплемента 9,79

10_08 fT4 10,34

10_09 TSH 10,34

10_10 PSA 12,10

10_11 CA-15-3 12,10

10_12 СА-19-9 12,10

10_13 СА-125 12,10

10_14 Алфа-фетопротеин 12,10

10_15 Бета-хорионгонадотропин 12,10

10_16 Карбамазепин 12,00

10_17 Валпроева киселина 12,00

10_18 Фенитоин 12,00

10_19 Дигоксин 12,00
10_20 Микроалбуминурия 8,00
10_21 Progesteron 10,34

10_22 LH 10,34

10_23 FSH 10,34

10_24 Prolactin 10,34

10_25 Estradiol 10,34

10_26 Testosteron 10,34

10_34 Маркер за костно разграждане за диаг-
ностика на остеопороза

12,10

10_61 СЕА 12,10

02_07 RPR (или Васерман) 3,56

02_09 Антистрептолизинов титър (AST) (рев-

матизъм и други бета-стрептококови 

инфекции)

3,67

02_10 Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит) 3,67

02_11 Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) 3,46

02_12 Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, 
Shigella, E.  coli, Candida, Campylobacter, 
Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

5,08

02_13 Изследване на урина за урокултура Е.coli, 
Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, 
Грам ( – ), Staphylococcus (S.  aureus, 
S. saprophyticus)

5,08

02_14 М а т е р и а л  о т  г е н и т а л н а  с и с т е -
ма N.  gono r rho eae ,  S t r ep to c o c cu s 
(Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, 
Enterobacteriaceae и др., Грам ( – ), Гъби 
(C. albicans) и др.

5,08

02_15 Ранев материал и гной Staphylococcus 
(S .  au reus), b -St reptococcus (g r. A), 
Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Ана-
ероби, Corynebacterium

5,08

02_16 Гърлени и назофарингеални секрети 
b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), 
Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus 
(H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), 
Corynebacterium

5,08
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1 2 3
02_17 Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus, 

Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae 

и др. Грам ( – ), Гъби (C. albicans и др.), 

Mycobacterium, Анаероби, Aspergil lus, 

M. pneumoniae, RSV

5,08

02_19 Антибиограма с 6 антибиотични диска 3,56

02_20 Chlamydia (сух тест) 3,46

04_01 Микроскопско изследване за паразити, 
вкл. Trichomonas vaginalis

3,56

04_02 Серологично изследване за трихинелоза 3,56

04_03 Серологично изследване за токсоп-
лазмоза

3,56

04_04 Серологично изследване за ехинококоза 3,56

05_01 Доказване на HIV антитела с имуно-
логичен метод ЕЛАЙЗА

7,45

05_02 Доказване на антитела РЗХА за рубеола 
при бременни

7,88

05_03 Доказване на антитела РЗХА за мор-
били при бременни

7,88

05_04 Серологични изследвания за маркери 
на хепатитните вируси А по метода 
ЕЛАЙЗА

7,45

05_05 Серологични изследвания за маркери 
на хепатитните вируси В по метода 
ЕЛАЙЗА

7,45

05_06 Серологични изследвания за маркери 
на хепатитните вируси C по метода 
ЕЛАЙЗА

7,88

06_01 Рентгенография на зъби с определен 
центраж (секторна рентгенография)

1,21

06_02 Рентгенография на челюстите в специ-
ални проекции

6,16

06_03 Рентгенография на лицеви кости 6,16

06_04 Рентгенография на околоносни синуси 6,16

06_05 Специални центражи на черепа 6,16

06_06 Рентгенография на стернум 6,16

06_07 Рентгенография на ребра 6,16

06_08 Рентгеноскопия на бял дроб 6,16

06_09 Рентгенография на крайници 6,16

06_10 Рентгенография на длан и пръсти 6,16
06_11 Рентгенография на стерноклавикулар-

на става
6,16

06_12 Рентгенография на сакроилиачна става 6,16

06_13 Рентгенография на тазобедрена става 6,16

06_14 Рентгенография на бедрена кост 6,16

06_15 Рентгенография на колянна става 6,16

06_16 Рентгенография на подбедрица 6,16

06_17 Рентгенография на глезенна става 6,16

06_18 Рентгенография на стъпало и пръсти 6,16

06_19 Рентгенография на клавикула 6,16

06_20 Рентгенография на акромиоклавику-
ларна става

6,16

06_21 Рентгенография на скапула 6,16

06_22 Рентгенография на раменна става 6,16

06_23 Рентгенография на хумерус 6,16

06_24 Рентгенография на лакетна става 6,16

06_25 Рентгенография на антебрахиум 6,16

06_26 Рентгенография на гривнена става 6,16

06_27 Обзорна (панорамна) рентгенография 
на зъби (Ортопантомография)

11,22

06_28 Рентгенография на череп 11,22

06_29 Рентгенография на гръбначни пре-
шлени

11,22
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06_30 Рентгенография на гръден кош и бял 

дроб
11,22

06_31 Обзорна рентгенография на сърце и 
медиастинум

11,22

06_32 Обзорна рентгенография на корем 11,22

06_33 Рентгенография на таз 11,22

06_34 Ехографска диагностика на коремни и 
ретроперитонеални органи

11,22

06_35 Томография на гръден кош и бял дроб 17,60

06_37 Рентгеново изследване на хранопровод, 
стомах

17,60

06_38 Рентгеново изследване на тънки черва 17,60

06_39 Иригография 17,60

10_01 Компютърна аксиална или спирална 
томография

62,70

10_02 Ядрено-магнитен резонанс 183,70

10_03 Мамография на двете млечни жлези 14,96

10_58 Хистеросалпингография 17,60

10_59 Интравенозна холангиография 17,60

10_60 Венозна урография 17,60

07_01 Цитологично изследване на две проби 
от цитонамазка от храчка

5,40

07_02 Цитологично изследване на две проби 
от седимент от урина

5,40

07_03 Цитологично изследване на две проби 
от секрет от млечна жлеза

5,40

07_04 Цитологично изследване на две проби 
от лаважна течност от пикочен мехур

5,40

07_05 Цитологично изследване на две проби 
от секрет от външна фистула

5,40

07_06 Цитологично изследване на две про-
би от секрет от рана (включително 
оперативна)

5,40

07_07 Цитологично изследване на две проби 
от синовиална течност

5,40

07_08 Цитологично изследване на две проби 
от лаважна течност от уретери

5,40

07_09 Цитологично изследване на две про-
би от цитонамазка от женски полови 
органи

5,40

07_10 Цитологично изследване на две проби 
от цитонамазка от устна кухина

5,40

07_11 Цитологично изследване на две проби 
от цитонамазка от очни лезии

5,40

07_12 Цитологично изследване на две проби 
от материал от кожни лезии

5,40

07_13 Цитологично изследване на две проби 
от лаважна течност от пиелон

5,40

10_38 Хистобиопсично изследване на две 
проби от лимфен възел

12,96

10_39 Хистобиопсично изследване на две 
проби от млечна жлеза

12,96

10_40 Хистобиопсично изследване на две 
проби от простата

12,96

10_41 Хистобиопсично изследване на две 
проби от щитовидна жлеза

12,96

10_42 Хистобиопсично изследване на две 
проби от слюнчена жлеза

12,96

10_43 Хистобиопсично изследване на две 
проби от коремен орган

12,96

10_44 Хистобиопсично изследване на две 
проби от бял дроб, ларингс и трахея

12,96

10_45 Хистобиопсично изследване на две 
проби от медиастинум

12,96

10_46 Хистобиопсично изследване на две 
проби от туморни формации в корем-
ната кухина

12,96

10_47 Хистобиопсично изследване на две 
проби от полов орган

12,96
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10_48 Хистобиопсично изследване на две 

проби от устна кухина, фаринкс и 
хранопровод

12,96

10_49 Хистобиопсично изследване на две 
проби от кожа и кожни лезии

12,96

10_50 Хистобиопсично изследване на две 
проби от мускул

12,96

10_51 Хистобиопсично изследване на две 
проби от подкожен тумор

12,96

10_52 Хистобиопсично изследване на две 
проби от органи на пикочната система

12,96

10_53 Хистобиопсично изследване на две 
проби от око и очни лезии

12,96

10_54 Хистобиопсично изследване на две 
проби от става

12,96

10_55 Хистобиопсично изследване на две 
проби от външно ухо

12,96

10_56 Хистобиопсично изследване на две 
проби от нос

12,96

10_57 Хистобиопсично изследване на две 
проби от костен мозък

12,96

09_01 Определяне на криоглобулини 6,27

09_02 Определяне на общи имуноглобулини 
Ig M

9,79

09_03 Определяне на общи имуноглобулини 
Ig G

9,79

09_04 Определяне на общи имуноглобулини 
Ig А

9,79

09_05 Определяне на С3 компонент на ком-
племента

9,79

09_06 Определяне на С4 компонент на ком-
племента

9,79

10_05 Флоуцитометрично имунофенотипизи-
ране на левкоцити – стандартен панел

123,20

10_06 Определяне на оксидативния взрив на 
периферни неутрофили и моноцити с 
Нитроблaу тетразолов тест

32,82

10_07 Флоуцитометрично определяне на 
фагоцитозата

47,94

10_08 fT4 10,34

10_09 TSH 10,34

10_29 Определяне на общи Ig E 41,89

10_30 Определяне на антинуклеарни анти-
тела в серум

41,89

10_35 Определяне на имуноглобулиновата 
характеристика на еритроантитела-
та (диференциран директен тест на 
Coombs) с моноспецифични анти-
имуноглобулинови тест-реагенти с 
анти-IgG и анти-комплементарен (С‘) 
тест-реагент

11,76

10_36 Определяне на специфичността и титъ-
ра на еритроантителата чрез аглутина-
ционен, ензимен или антиглобулинов 
(Coombs) метод

23,41

10_37 Определяне на титъра на имунните 
анти-А и анти-В антитела от клас IgG 
след обработка на серума с 2-меркап-
тоетанол чрез аглутинационен, ензимен 
или антиглобулинов (Coombs) метод

16,35

12_01 Определяне на кръвни групи от сис-
темата АВ0 и Rh (D) антиген от сис-
темата Rhesus по кръстосан метод (с 
тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, 
анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)

7,06

12_02 Определяне на подгрупите на А ан-
тигена (А1 и А2) с тест-реагенти с 
анти-А и анти-Н

4,14

12_03 Определяне на слаб D антиген (Du) по 
индиректен тест на Coombs

31,58
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12_04 Изследване за автоеритроантитела при 

фиксирани антитела върху еритроци-
тите – чрез директен антиглобулинов 
(Coombs) тест с поливалентен антигло-
булинов серум, при свободни антитела 
в серума – чрез аглутинационен или 
ензимен метод

21,06

12_05 Изследване за алоеритроантитела чрез 
аглутинационен или ензимен метод или 
индиректен антиглобулинов (Coombs) 
тест с поливалентен антиглобулинов 
серум

31,58

12_06 Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и 
Kell антиген с моноспецифични тест-
реагенти

29,23

(2) В заплащането по ал. 1 не се включват 
стойността на контрастната материя и цената за 
вземане на биологичен материал по чл. 144, ал. 1.

(3) Заплащането по ал. 1 е за медико-диагнос-
тичната дейност, назначена и извършена съобразно 
националните медицински стандарти, Наредба 
№ 40 от 2004 г., включително за интерпретацията 
на резултатите. 

(4) Отчетените ВСМДИ, кодирани с начални 
символи „10“, се заплащат само когато са на-
значени от изпълнител на СИМП, а за ВСМДИ 
„Мамография на двете млечни жлези“ от пакет 
„Образна диагностика“, „Хормони: fT4, TSH“, 
„Туморни маркери: PSA“ и „Изследване на ури-
на – микроалбуминурия“ от пакет „Клинична 
лаборатория“ – и от изпълнител на ПИМП.

(5) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка на фактура, финансово-отчетните документи, 
първични медицински документи и електронен 
отчет, съдържащ назначената и извършена меди-
ко-диагностична дейност, във формат, определен 
от НЗОК.

Чл. 164. На изпълнители на СИМП се заплаща 
по настоящия ред за извършена и отчетена дейност 
по чл. 154, ал. 1, т. 10.

Чл. 165. (1) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща по 2,50 лв. за извършена и отчетена 
медицинска експертиза на работоспособността на 
всеки член на обща или специализирана ЛКК, но 
на не повече от трима членове.

(2) Експертизата по ал. 1 се отчита с отрязък от 
„Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 6) за всеки член на ЛКК и електронен отчет 
за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в ам-
булаторни листове в определен от НЗОК формат, 
издаден от председателя на ЛКК, а за осигурени в 
друга държава лица – и копие от удостоверител-
ния документ за право на обезщетения в натура в 
случай на трудови злополуки или професионални 
заболявания. 

(3) За извършен и отчетен преглед за подго-
товка за ЛКК, преглед по искане на ЛКК/РКМЕ  
или преглед за подготовка за освидетелстване и 
преосвидетелстване от ТЕЛК се заплаща 2,50 лв.

(4) Прегледът по ал. 1 се отчита с отрязък от 
„Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 6) и електронен отчет за извършената дейност на 
ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен 
от НЗОК формат, а за осигурени в друга държава 
лица – и копие от удостоверителния документ за 
право на обезщетения в натура в случай на тру-
дови злополуки или професионални заболявания.

Чл. 166. Заплащането на изпълнител на СИМП 
по чл. 164 се извършва след проверка по факту-
ра, спецификация и представяне на съответните 
отчетни документи.
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Условия и срокове за заплащане на извършените 
медицински дейности

Чл. 167. (1) Изпълнителите на медицинска 
помощ се отчитат, като представят ежемесечно 
в РЗОК фактура, финансово-отчетни документи, 
първични медицински документи и електронен 
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат 
и/или електронен отчет, съдържащ назначената и 
извършена медико-диагностична дейност и пър-
вите екземпляри от регистрационните форми за 
избор на новозаписаните пациенти в пациентска 
листа на ОПЛ, придружени с електронен отчет в 
определен от НЗОК формат, по утвърден график 
до 3-тия работен ден на месеца, следващ отчетния. 

(2) Медицинската помощ, оказана на осигурени 
в други държави лица, се представя на отделна 
фактура, придружена със съответната отчетна 
документация по чл. 30, ал. 2.

(3) Изпълнителите на ПИМП представят еже-
месечно в РЗОК първите екземпляри от регис-
трационните форми за избор на новозаписаните 
пациенти в пациентска листа на ОПЛ, придружени 
с електронен отчет в определен от НЗОК фор-
мат, в сроковете по ал. 1 и в случаите, когато не 
отчитат дейност. 

Чл. 168. (1) Електронният отчет за извърше-
ната дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни 
листове в определен от НЗОК формат, се кори-
гира от ИМП в момента на отчитането, в случай 
че при приемането им се установяват следните 
фактически грешки:

а) сгрешен МКБ код на заболяване при пра-
вилно попълване на диагноза; 

б) неточно посочен номер и дата на амбула-
торния лист;

в) липса или грешен УИН на лекаря, при вярно 
изписани три имена на лекаря;

г) липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулатор-
ния лист, при вярно изписани три имена на ЗЗОЛ. 

(2) При нарушена структура на файла, водеща 
до невъзможност за обработка на електронния 
отчет по вина на ИМП, РЗОК връща електрон-
ния отчет на ИМП. Изпълнителят на медицинска 
помощ коригира електронния отчет в сроковете 
по чл. 167, ал. 1. 

(3) Плащанията на ИМП се извършват чрез 
РЗОК до 30-то число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 169. При неспазване на посочения в чл. 167, 
ал. 1 срок за представяне на отчетните документи 
от ИМП обработката им и съответното заплащане 
се извършват в сроковете за следващия период 
за отчитане.

Чл. 170. (1) Условие за плащане на ИМП е 
точното и правилното попълване на документите 
съгласно настоящите условия и пълно и точно 
изпълнение на дейността.

(2) Не се заплаща по предвидения ред за из-
вършени дейности от ИМП, ако те не са отчетени 
за два последователни месеца.

(3) Не се заплаща по предвидения ред за 
извършена от ИМП дейност през период, който 
изпълнителят вече е отчел по реда на чл. 167, ал. 1.

Чл. 171. (1) При констатиране на неправилно 
попълнени данни и/ или грешки, установени при 
обработката на електронен отчет за извършената 
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове 
в определен от НЗОК формат и/или електронен 
отчет за извършена медико-диагностична дейност, 
в определен от НЗОК формат, РЗОК информира 
ИМП с писмени указания за необходимите корек-
ции и допълнения. 

(2) При необходими корекции и допълнения 
на финасово-отчетните документи по чл. 167, 
ал. 1 РЗОК връща фактурата и спецификацията 
към нея на ИМП с писмени указания за необхо-
димите корекции и допълнения, но не по-късно 
от 16-то число на месеца на отчитане. В срок до 
2 работни дни ИМП се задължава да представи 
фактурата с кредитно/дебитно известие към нея 
и спецификацията към тях. В случай на отказ 
от страна на ИМП за корекции и допълнения 
фактурата с кредитно/дебитно известие към нея 
и спецификацията се придружават от отказ на 
ИМП, предоставен в писмена форма. 

(3) Дължимата сума се заплаща след уточняване 
на данните в определените срокове.

(4) Ако ИМП не спазят реда за корекции по 
ал. 1 и 2 в текущия период за отчитане, на ИМП 
не се заплаща отчетената  дейност.

Чл. 172. Плащанията се извършват в левове по 
банков път, по обявена от ИМП в индивидуалния 
договор банкова сметка.

Чл. 173. За неверни данни, посочени в отчетите 
и справките, изискуеми по договора, ИМП носят 
отговорност съгласно условията на глава двадесета 
от действащия НРД. 

Чл. 174. В случай, че плащането за извършените 
и отчетени дейности не се извърши в сроковете, 
определени с договора, на ИМП се дължи законна 
лихва за забава за просроченото време.

Регулация на дейностите в извънболничната 
медицинска помощ 

Чл. 175. (1) Регулацията на дейностите по цени 
и обеми в извънболничната помощ се осъщест-
вява съгласно чл. 3, ал 2 ЗБНЗОК 2010 по ред, 
определен от УС на НЗОК.

 (2) Всяко тримесечие към индивидуалните 
договори с изпълнителите на ПИМП и СИМП се 
определят: брой на назначаваните специализирани 
медицински дейности и стойност на назначаваните 
медико-диагностични дейности в съответствие с 
чл. 3 ЗБНЗОК за 2010 г.

(3) Броят на назначаваните специализирани 
медицински дейности и стойност на назнача-
ваните медико-диагностични дейности по ал. 2 
се определят в протоколи, които представляват 
неразделна част към индивидуалните договори с 
изпълнителите на ПИМП и СИМП.

Раздел V
Документация и документооборот за изпълнители 

на извънболнична помощ

Чл. 176. Документацията, която е длъжен да 
води и съхранява в амбулаторията си всеки ИМП, 
включва първични медицински и финансови до-
кументи съгласно приложения № 3 и 5, съгласно 
глава петнадесета, раздел ІІІ. 

Чл. 177. (1) Първичните медицински доку-
менти са:

1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация 

или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-
НЗОК № 3);

3. „Медицинско направление за високоспеци-
ализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А);

4. „Направление за медико-диагностична дей-
ност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);

5. „Рецептурна бланка – НЗОК“ (образци бл. 
МЗ-НЗОК);
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6. „Протокол за предписване на лекарства, за-
плащани от НЗОК или РЗОК“ в случаите, когато 
рецептурната бланка се предписва и от специалист 
по профила на заболяването, като копие от про-
токола се съхранява и при специалиста;

7. „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-
НЗОК № 6);

8. „Рецептурна книжка на хронично болния“;
9. „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ-

НЗОК № 7).
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както следва:
I. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1) 

се издава:
А. От общопрактикуващия лекар:
1. Електронен отчет за извършената дейност 

на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в оп-
ределен от НЗОК формат, подписан с електронен 
подпис на ОПЛ, извършил прегледа, се предоставя 
в РЗОК до третия работен ден от месеца, след-
ващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист 
на хартиен носител, подписан от ОПЛ и ЗЗОЛ, 
се прилага към здравното досие на ЗЗОЛ, което 
се води по хронологичен ред, съдържа всички 
медицински документи и се съхранява в кабинета 
на лекаря. Екземпляр се издава и предоставя на 
ЗЗОЛ при поискване.

2. Националната здравноосигурителна каса 
определя електронния формат и информацията, 
съдържаща се в него, която изпълнителят на ПИМП 
ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на 
дейността си, съгласно настоящите изисквания.

Б. От лекаря от лечебното заведение за СИМП:
1. Електронен отчет за извършената дейност на 

ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен 
от НЗОК формат, подписан с електронен подпис 
на лекаря специалист, извършил прегледа, се пре-
доставя в РЗОК до третия работен ден от месеца, 
следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния 
лист на хартиен носител се води по хронологичен 
ред, съдържа всички медицински документи и се 
съхранява в кабинета на лекаря. Изпълнител на 
СИМП поддържа електронни досиета на премина-
лите пациенти. Вторият екземпляр се изпраща по 
ЗЗОЛ до ОПЛ за прилагане към здравното досие.

2. Националната здравноосигурителна каса 
определя електронния формат и информацията, 
съдържаща се в него, която изпълнителят на СИМП 
ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на 
дейността си, съгласно настоящите изисквания.

В. От председателя на ЛКК – за всяка извър-
шена експертиза на едно ЗЗОЛ.

Електронен отчет за извършената дейност на 
ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен 
от НЗОК формат, подписан с електронен подпис 
на председателя на ЛКК, се предоставя в РЗОК 
до третия работен ден от месеца, следващ отчет-
ния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен 
носител формира журнала на ЛКК, подреден по 
хронологичен ред, който се съхранява в кабине-
та на председателя на ЛКК; вторият екземпляр 
се изпраща по ЗЗОЛ до ОПЛ за прилагане към 
здравното досие.

II. „Медицинско направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 3) – съставя се в един екземпляр 
по преценка на изпълнителя на извънболнична 
медицинска помощ при необходимост от провеж-
дане на специализирана медицинска консултация 
или лечение. Лекарят – специалист от лечебното 
заведение – изпълнител на СИМП, извършил 
консултацията или съвместното лечение, отчита 
документа заедно с финансовите отчетни доку-

менти в РЗОК до третия работен ден от месеца, 
следващ отчетния. Всяко отчетено „Медицинско 
направление за консултация или провеждане 
на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) се 
придружава от електронен отчет за извършената 
дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове 
в определен от НЗОК формат.

III. „Медицинско направление за високоспеци-
ализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) – със-
тавя се в един екземпляр от изпълнителя на 
СИМП, а при необходимост от провеждане на 
високоспециализирана медицинска дейност от 
пакет „Анестезиология и интензивно лечение“ – и 
от изпълнител на ПИМП. Изпълнителят на СИМП 
или на БП, извършил ВСМД, отчита документа 
заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК 
до третия работен ден от месеца, следващ отчет-
ния. Всяко отчетено „Медицинско направление за 
високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 3А) се придружава от електронен отчет за 
извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в амбу-
латорни листове в определен от НЗОК формат.

IV. „Направление за медико-диагностична 
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – издава се за 
извършване на МДИ и ВСМДИ, както следва:

1. за МДИ – издава се в два екземпляра от 
изпълнител на ПИМП/СИМП; двата екземпляра се 
изпращат на медико-диагностичната лаборатория 
чрез пациента; медико-диагностичната лаборато-
рия отчита в РЗОК: първият екземпляр на „На-
правление за медико-диагностична дейност“ (бл. 
МЗ-НЗОК №  4), подписан от лекаря, извършил 
изследването, и ЗЗОЛ, придружен с електронен 
отчет, съдържащ назначената и извършена медико-
диагностична дейност, във формат, определен от 
НЗОК, подписан с електронен подпис, и месечен 
отчет до третия работен ден от месеца, следващ 
отчетния; вторият екземпляр с прикрепените 
резултати се изпраща от медико-диагностичната 
лаборатория – чрез пациента или по служебен 
път, на лекаря, назначил изследванията;

2. за ВСМДИ – издава се в два екземпляра от:
2.1. изпълнител на СИМП; и
2.2. от изпълнител на ПИМП:
– по искане на ТЕЛК или НЕЛК;
– за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни 

жлези“ от пакет „Образна диагностика“, „Хормони: 
fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“ и „Изследване на 
урина – микроалбуминурия“ от пакет „Клинична 
лаборатория“.

Двата екземпляра се изпращат на меди-
ко-диагностичната лаборатория чрез пациента; 
медико-диагностичната лаборатория отчита в 
РЗОК първия екземпляр на „Направление за ме-
дико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4), 
подписан от лекаря, извършил изследването, и 
ЗЗОЛ, придружен с електронен отчет, съдържащ 
назначената и извършена медико-диагностична 
дейност, във формат, определен от НЗОК, подписан 
с електронен подпис, до третия работен ден от 
месеца, следващ отчетния; вторият екземпляр с 
прикрепените резултати се изпраща от медико-ди-
агностичната лаборатория – чрез пациента или по 
служебен път, на лекаря, назначил изследванията.

V. „Рецептурни бланки“ образци бл. МЗ-
НЗОК – съставят се в два екземпляра от изпъл-
нителя на медицинска помощ; първият екземпляр 
от рецептата се прилага към финансовия отчет и 
спецификация се предават в РЗОК от аптеките, 
сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр 
остава в аптеката, отпуснала лекарствата. Данните 
от рецептурните бланки се вписват в съответния 
амбулаторен лист съгласно приложение № 3.
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VI. „Протокол за предписване на лекарства, 
заплащани от НЗОК или РЗОК“ (Образец МЗ-
НЗОК № 1) – копие от заверения протокол се 
съхранява в досието на ЗЗОЛ от ОПЛ и/или от 
лекаря специалист, издаващ рецептурна бланка.

VII. „Талон за медицинска експертиза“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 6) – документът се попълва в един 
екземпляр. Използва се в случаите, когато ОПЛ 
или специалист изпраща ЗЗОЛ към изпълнител 
на СИМП за прегледи и консултации, необходими 
за представяне пред ЛКК или ТЕЛК, към ЛКК за 
извършване на експертиза на работоспособността 
или при допълнително поискани прегледи от ЛКК. 
В тези случаи не се издава „Медицинско направле-
ние за консултация или провеждане на съвместно 
лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3), а всеки специалист, 
извършил прегледа, попълва данните си в отрязък 
от талона за медицинска експертиза, откъсва го 
и го изпраща в РЗОК, придружен от електронен 
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Общият талон от „Талон за медицинска екс-
пертиза“ (бл. МЗ-НЗОК № 6):

1. при предварителни прегледи със специалисти 
за представяне пред ЛКК или ТЕЛК се връща на 
ОПЛ или специалиста, поискал консултациите, 
като се прилага към медицинското досие на 
здравноосигуреното лице;

2. при изпращане към ЛКК остава при пред-
седателя на ЛКК, като се прилага към месечния 
отчет на ЛКК, представян в РЗОК;

3. при допълнително поискани прегледи от 
ЛКК се връща от ЗЗОЛ в ЛКК и се прилага към 
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК.

VIII. „Рецептурна книжка на хронично бол-
ния“ – издава се на ЗЗОЛ, определени като хро-
нично болни заболявания по списъка съгласно 
приложение № 6; книжката се попълва от общо-
практикуващия лекар, при който е осъществен 
постоянен избор; заверява се в съответната РЗОК, 
с която ОПЛ има договор. В документа се вписват 
диагнозите съобразно списъка на заболявания, за 
които се издава „Рецептурна книжка на хронично 
болния“. Лекарствен продукт, медицинско изделие 
или диетична храна за специални медицински цели 
по диагноза, отбелязана в книжката, могат да се 
изписват от ОПЛ на ЗЗОЛ или от специалист със 
специалност по профила на заболяването. Лекар-
ствени продукти, изписани по тези диагнози, се 
получават в аптека, сключила договор с РЗОК, 
срещу представяне на рецептурна книжка, рецеп-
турна бланка – НЗОК.

„Рецептурната книжка на хронично болния“ се 
съхранява от ЗЗОЛ, на което е издадена.

ІХ. „Направление за хоспитализация“ – (бланка 
МЗ-НЗОК № 7).

Чл. 178. Съществуващите документи в системата 
на здравеопазването към момента на сключване 
на този договор се прилагат, доколкото не проти-
воречат на тук посочените документи.

Чл. 179. (1) Документите по чл. 177, ал. 1 се 
изготвят съгласно изискванията, реквизитите и 
стандарта, посочени в приложение № 3.

(2) Изпълнителите на извънболнична медицин-
ска помощ закупуват за своя сметка формуляри 
на документите по чл. 177, ал. 1.

Чл. 180. (1) Изпълнителите на ИМП могат 
да използват разпечатани образци на следните 
документи:

1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация 

или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-
НЗОК № 3);

3. „Медицинско направление за високоспеци-
ализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А);

4. „Направление за медико-диагностична дей-
ност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);

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

6. „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ-
НЗОК № 7);

7. „Рецептурни бланки“ – образци бл. МЗ-
НЗОК.

(2) Информацията, която се съхранява в елек-
тронен вид, като задължително се записва и на 
външни електронни носители.

Чл. 181. (1) Финансово-отчетните документи 
(приложение № 5) са:

1. фактура;
2. спецификация;
3. отчети за месечно отчитане на дейността на 

изпълнителите на ИМП.
(2) Финансово-отчетните документи се подгот-

вят в два екземпляра от всички лечебни заведения, 
сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр, 
придружен с фактура, се отчита в РЗОК в срок 
съгласно посочените условия и срокове на запла-
щане. Вторият екземпляр остава в ИМП.

Чл. 182. (1) При констатиране на неправилно 
попълнени данни във финансовите отчетни до-
кументи на ИМП РЗОК ги връща за корекция в 
посочения срок.

(2) За представени неверни данни в отчетите 
по този договор се прилагат разпоредбите на 
чл. 24 и 25.

Г л а в а  ш е с т н а д е с е т а

БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Раздел I
Специални условия за сключване и изпълнение на 

договори за оказване на болнична помощ

Чл. 183. Националната здравноосигурителна 
каса сключва договори за оказване на БП по кли-
нични пътеки (КП), включени в приложение № 5 
към член единствен от Наредба № 40 от 2004 г., 
както и приложение № 18 „Клинични пътеки“.

Чл. 184. Договорите по чл. 183 се сключват 
за всички заболявания и/или процедури, както 
и за всички дейности, установени в диагностич-
но-лечебния алгоритъм на всяка КП, съгласно 
приложение № 18. Допуска се сключване на 
договор за отделни диагнози и/или процедури, 
включени в клиничната пътека, в случай че из-
рично е упоменато в КП. 

Чл. 185. За КП, в които има различни изис-
квания за изпълнението им спрямо пациенти под 
и над 18-годишна възраст, може да се сключи 
договор за оказване на болнична помощ както 
само за лечението на пациенти под 18-годишна 
възраст или само над 18-годишна възраст, така и 
за двете възрастови групи едновременно. 
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Чл. 186. (1) Страна по договор с НЗОК за 
оказване на БП по КП може да бъде лечебно за-
ведение по чл. 13, ал. 1, което отговаря на общите 
условия по чл. 17, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, 
както и на следните специални условия:

1. съответствие на устройството на лечебното 
заведение с Наредба № 29 за основните изисква-
ния, на които трябва да отговарят устройството, 
дейността и вътрешният ред на лечебните заведения 
за болнична помощ, диспансерите и домовете за 
медико-социални грижи (Наредба № 29 от 1999 г.);

2. в лечебното заведение са разкрити необхо-
димите структурни звена, посочени в частта „Ус-
ловия за сключване на договор и изпълнение на 
клиничната пътека“ на съответните КП, за които 
то кандидатства, когато тези структурни звена са 
клиники и/или отделения със специалностите, по 
които са разкрити, следва да фигурират в разре-
шението за осъществяване на лечебна дейност по 
чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ;

3. структурните звена отговарят на изисквани-
ята на утвърдените медицински стандарти, а при 
липса на стандарти се прилагат изискванията на 
Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показа-
телите и методиката за акредитация на лечебните 
заведения за болнична помощ;

4. наличие в лечебното заведение на функцио-
нираща и изправна медицинска апаратура и обо-
рудване, посочени в частта „Условия за сключване 
на договор и изпълнение на клиничната пътека“ 
на съответните КП, за които то кандидатства;

5. в лечебното заведение работят съответни 
специалисти с придобити специалности, посочени 
в частта „Условия за сключване на договор и из-
пълнение на клиничната пътека“ на съответните 
КП, за които лечебното заведение кандидатства, 
с приложен работен график;

6. в лечебното заведение работят специалист/и 
на основен трудов договор; 

7. лечебното заведение е осигурило дейността 
на липсващите му структурни звена с необходимата 
медицинска апаратура и оборудване чрез договор 
с друго лечебно заведение за болнична или извън-
болнична помощ в случаите, когато съответната 
КП допуска това, както следва:

а) с лечебни заведения, които се намират на 
територията на същата област; 

б) с лечебни заведения на територията на друга 
област, когато на територията на областта липсват 
имунологична, цитогенетична, генетична лабора-
тория за метаболитен, ензимен и ДНК анализ, 
вирусологична, паразитологична, химико-токси-
кологична, нуклеарно-медицинска лаборатория и 
ангиографски звена;

8. наличие на удостоверения и/или сертифика-
ти на специалиста за извършване на определени 
процедури за работа със съответна медицинска 
апаратура съгласно утвърдените медицински стан-
дарти и са придобити при условията и по реда на 
Наредба № 34 от 2006 г.;

9. наличие на свидетелство за професионална 
квалификация на специалиста, издадено и подпи-
сано от ректора на висше медицинско училище, 
или документ/и, удостоверяващ/и не по-малко от 
определен брой извършени процедури от специа-
листа, съгласно изискванията на съответните КП;

10. лечебното заведение е оборудвано и под-
държа актуални модули на специализиран софтуер 
за болници за отчет на дейността в ЦУ на НЗОК 
съгласно чл. 66, ал. 2 ЗЗО; 

11. лечебното заведение разполага с функцио-
ниращо информационно звено, осигуряващо обмен 
на необходимата информация с  НЗОК/РЗОК.

(2) Лечебните заведения за болнична помощ, 
които не отговарят на условията по ал. 1, т. 6, могат 
да сключват трудов договор за допълнителен труд 
по Кодекса на труда с медицински специалисти, 
осъществяващи дейност в болнични структури без 
легла за следните специалности:

1. вирусология;
2. клинична микробиология;
3. клинична паразитология;
4. клинична патология;
5. нуклеарна медицина.
(3) Работният график на специалистите по ал. 1, 

т. 5, които работят и в други лечебни заведения, 
следва да осигурява изпълнението на изискванията 
за работа по КП.

Чл. 187. В случаите, когато изпълнител на 
болнична помощ е лечебно заведение за СИМП 
с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 
часа трябва да отговаря на общите условия по 
чл. 17, ал. 1, т. 1, както и на специалните условия 
с изключение на чл. 186, ал. 1, т. 1.

Раздел II
Необходими документи за сключване на договори 

за оказване на болнична помощ

Чл. 188. Лечебните заведения, желаещи да 
сключат договор за оказване на БП, представят 
в РЗОК заявление, към което прилагат:

1. документ за съдебна регистрация и/или 
удостоверение за актуална съдебна регистра-
ция – за лечебните заведения за болнична помощ, 
диспансерите и лечебните заведения за СИМП 
с разкрити легла за наблюдение и лечение до 
48 часа (лечебните заведения, вписани съгласно 
Закона за търговския регистър (ЗТР), посочват в 
заявлението за сключване на договор само Единен 
идентификационен код (ЕИК);

2. копие на разрешението за осъществяване 
на лечебна дейност, издадено от министъра на 
здравеопазването – за лечебните заведения за 
болнична помощ и диспансерите;

3. копие на удостоверение за регистрация в 
РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК – за 
лечебните заведения за СИМП с разкрити легла 
за наблюдение и лечение до 48 часа;

4. копие от акта за създаване на лечебното заве-
дение – за лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ;

5. документи, удостоверяващи обстоятелствата 
по чл. 186, ал. 1, т. 1, 2 и 10;

6. документи, удостоверяващи обстоятелства-
та по чл. 186, ал. 1, т. 5 (всички лекари, които 
ще оказват медицинска помощ в изпълнение на 
договор с НЗОК, както и графиците им на елек-
тронен носител);

7. копие от трудов договор по чл. 186, ал. 1, 
т. 6 и чл. 186, ал. 2; 

8. копия на документи за придобити специ-
алности по Наредба № 34 от 2006 г., които ще 
изпълняват КП, съобразно квалификационните 
изисквания, посочени във всяка КП;
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9. декларация от представляващия лечебното 
заведение за следните обстоятелства: 

а) за актуално членство  в РК на БЛС, която  
съдържа изходящ номер и дата на издаване на 
удостоверението с номер от националния регистър 
(УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – 
на лекарите, които ръководят, съответно работят 
в лечебното заведение; 

б) че не са с отнети права да упражняват ме-
дицинска професия в Република България  – на 
лекарите, които ръководят, съответно работят в 
лечебното заведение;

в) за функциониращо информационно звено в 
лечебното заведение;

10. декларация от управляващия лечебното 
заведение по образец съгласно приложение № 19 
„Изисквания за сключване на договор с лечебни 
заведения за болнична помощ“ за функционира-
ща и изправна налична медицинска апаратура и 
оборудване – за всички видове лечебни заведения, 
както и копия на сключени договори за поддър-
жане на медицинската апаратура и оборудване по 
КП, посочени в приложение № 18;

11. копие на договора по чл. 186, ал. 1, т. 7;
12. копие на сертификат от участие в национална 

или чуждестранна нетърговска система за външна 
оценка на качеството по медицински стандарт 
„Клинична лаборатория“ и/или копие на серти-
фикат за успешно приключил контролен цикъл по 
програмата за контрол на качеството на БНСВОК 
по микробиология, вирусология, паразитология, 
микология и инфекциозна имунология – в случаите, 
когато в структурата на лечебното заведение има 
съответният вид/видове лаборатории; 

13.  копие от документите по чл. 186, ал. 1, т. 9;
14. заявление по образец съгласно приложение 

№ 19 за електронно отчитане в ЦУ на НЗОК на 
дейността на лечебното заведение за болнична 
помощ;

15. декларация от управляващия лечебното 
заведение по образец, съгласно приложение № 19 
„Изисквания за сключване на договор с лечебни 
заведения за болнична помощ“ за функциониращи 
модули на специализиран софтуер за болници;

16. декларация по чл. 18, ал. 1 на хартиен но-
сител за всички лекари, които ще оказват меди-
цинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

17. копие от удостоверение за признаване на про-
фесионална квалификация по медицинска професия, 
както и удостоверение за признаване на специали-
зация, издадени от министъра на здравеопазването 
по реда на Закона за признаване на професионални 
квалификации – за лекарите чужденци.

Чл. 189. Лечебните заведения, сключили дого-
вор с НЗОК за изпълнение на КП в съответствие 
с Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС 
на НЗОК и действащите разпоредби на НРД 2006, 
представят:

1. документи по чл. 188, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 7, 
8 и 13 – само в случай на настъпили промени в 
обстоятелствата, отразени в тях, или декларация 
за липса на промени;

2. документи по чл. 188, ал. 1, т. 1 и 
5 – документ/и, удостоверяващ/и не по-малко 
от определен брой извършени процедури от спе-
циалиста, съгласно изискванията на съответните 
КП, т. 6, 11, 12, 14 и 17;

3. декларации по чл. 188, ал. 1, т. 9, 10, 15 и 16.
Чл. 190. Директорът на РЗОК разглежда 

подадените документи и сключва, респ. отказва 
сключване на договор по реда на глава седма на 
общата част.

Чл. 191. При наличие на сключен договор 
изпълнителят на БП е длъжен:

1. при промяна на всяко от обстоятелствата, 
удостоверени с документи по чл. 188 и 189, да 
уведоми РЗОК и да представи в срок до 5 ра-
ботни дни от настъпване на промяната копие от 
съответния документ;

2. ежемесечно да представя в РЗОК работен 
график на специалистите, работещи по КП;

3. при всяко изтичане на срока на валидност 
на документа по чл. 188, т. 12 да предоставя в 
РЗОК актуален сертификат в срок до 5 работни 
дни от издаването му.

Чл. 192. Районната здравноосигурителна каса 
съхранява в досие на съответното лечебно заведение 
всички документи, приложени към заявлението за 
сключване на договор.

Раздел III
Условия и ред за оказване на болнична помощ

Чл. 193. (1) При необходимост от болнично 
лечение ЗЗОЛ може да бъде насочено за хоспитали-
зация съгласно Наредба за осъществяване правото 
на достъп до медицинска помощ с „Направление 
за хоспитализация“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) от лекар/
лекар по дентална медицина.

(2) При хоспитализация в условия на спешност, 
както и при насочване от ЦСМП изпълнителят 
на болнична помощ попълва „Направление за 
хоспитализация“ (бл. МЗ-НЗОК № 7).

(3) Хоспитализация по ал. 1 и 2 се осъществява 
след документирана преценка за необходимостта 
от болнично лечение, проведена в диагностично-
консултативния блок (ДКБ)/приемен кабинет (ПК) 
на приемащото лечебно заведение.

(4) „Направление за хоспитализация“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 7) има срок на валидност до 30 ка-
лендарни дни от издаването му. По изключение 
хоспитализирането може де се осъществи след този 
срок, ако в посочения 30-дневен срок на пациента 
е извършен преглед в ДКБ/ПК на изпълнителя 
на БП, а хоспитализирането е осъществено след 
този срок.

Чл. 194. (1) За да бъде ЗЗОЛ хоспитализирано 
за лечение по дадена клинична пътека, лицето 
следва да е с непрекъснати здравноосигурителни 
права и да са налице следните обстоятелства:

1. индикациите за хоспитализация, включени 
в клиничната пътека;

2. лицето да е със заболяване, предвидено в 
блок „Кодове на болести за заболявания по МКБ 
10“ на съответната клинична пътека, когато този 
блок е част от съдържанието на клиничната пътека.

(2) В случаите, когато лицето е с прекъснати 
здравноосигурителни права, същото се хоспита-
лизира, като му се оказва болнична помощ по 
клинична пътека, ако възстанови правата си при 
условията и по реда на ЗЗО.

(3) При неизпълнение на условието по ал. 2 
се прилага чл. 109, ал. 1 ЗЗО. 
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(4) При хоспитализация на осигурените в други 
държави лица, за които се прилагат схемите за 
социална сигурност, както и лицата, включени в 
международни спогодби за социално осигуряване, 
по които Република България е страна, представят 
копие от удостоверителния документ за право на 
обезщетения в натура в случай на болест, май-
чинство, трудови злополуки или професионални 
заболявания, а при ползване на права на спешна 
и неотложна помощ от пакета на НЗОК – ЕЗОК 
или удостоверение, временно заместващо ЕЗОК.

Чл. 195. (1) Изпълнителят на БП предоставя на 
РЗОК и обявява на видно място работния график 
на кабинетите в диагностично-консултативния 
блок/приемен кабинет и цените на консумативите, 
които НЗОК не заплаща.

(2) Изпълнителят на БП обявява на видно 
място имената на договорените клинични пътеки 
и цените, които НЗОК заплаща за тях.

(3) Районната здравноосигурителна каса и 
нейните поделения по общини предоставят ин-
формацията по ал. 1 на:

1. изпълнителите на извънболнична по-
мощ – при месечното отчитане на дейността им;

2. задължително здравноосигурените лица – при 
поискване.

Чл. 196. Изпълнителят на БП се задължава:
1. да осигурява на пациентите непрекъснатост на 

болничната помощ и грижите, както и координа-
ция между специалистите, които ги осъществяват;

2. при дехоспитализация на пациента за до-
вършване на лечебния процес да издава епикриза 
и осигурява  координация с  лечебни заведения 
за извънболнична и болнична помощ.

Чл. 197. Районната здравноосигурителна каса 
и съответните поделения по общини:

1. предоставят на изпълнителите на извънбол-
нична помощ информация за изпълнителите на БП 
в съответната област, сключили договор с НЗОК, 
както и за договорените с тях клинични пътеки;

2. своевременно уведомяват изпълнителите на 
извънболнична помощ за промяна на предмета на 
договорите с изпълнителите на болнична помощ;

3. при поискване предоставя на ЗЗОЛ инфор-
мация по т. 1.

Чл. 198. В случаите, когато при преглед на 
пациента се установят индикации за планов прием, 
лекарят от диагностично-консултативния блок/
приемен кабинет на лечебното заведение следва 
да определи ден за хоспитализация на пациента, 
който вписва в „Направление за хоспитализация“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 7).

Чл. 199. Изпълнителят на БП в процеса на 
диагностика, лечение и обслужване на пациента 
прилага утвърдени начини на действие, съобразени 
с указанията за клинично поведение в КП.

Чл. 200. (1) Изпълнителят на БП превежда 
пациент по КП за лечение към друго лечебно 
заведение за болнична помощ, когато в хода на 
лечебно-диагностичния процес установи, че не 
може да изпълни определени медицински дей-
ности поради:

1. промяна на приемната диагноза или настъ-
пило усложнение, което лечебното заведение не 
може да лекува;

2. възникнал проблем с медицинската апаратура 
и оборудване;

3. липса на съответно квалифициран медицин-
ски персонал. 

(2) В случаите по ал. 1 изпращащият изпълнител 
на БП попълва ново „Направление за хоспитали-
зация“ (бланка МЗ-НЗОК № 7).

(3) Изпращащият изпълнител на БП задължи-
телно предоставя на приемащия изпълнител на 
БП писмена информация за клиничното състояние 
на пациента и оказаните му диагностично-лечеб-
ни процедури, както и мотивите за превеждане в 
приемащото лечебно заведение за БП.

Чл. 201. (1) В деня на дехоспитализацията на 
пациента изпълнителят на БП изготвя епикриза с 
машинен текст съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба 
№ 29 от 1999 г., като:

1. първият екземпляр от епикризата се предос-
тавя на пациента или на членовете на семейството 
му, или на придружаващите го лица срещу подпис 
в „История на заболяване“;

2. вторият екземпляр от епикризата се офор-
мя и изпраща чрез пациента или чрез членовете 
на семейството му или чрез придружаващите го 
лица на ОПЛ;

3. копие от епикризата се прилага към истори-
ята на заболяването на пациента и се съхранява 
в лечебното заведение.

(2) При необходимост се издава ново копие 
от епикризата по цени, утвърдени от лечебното 
заведение.

(3) Епикризата съдържа следните реквизити:
1. паспортна част;
2. окончателна диагноза;
3. придружаващи заболявания;
4. анамнеза;
5. обективно състояние с локален, соматичен 

и специализиран статус;
6. параклинични изследвания;
7. консултативни прегледи;
8. терапевтична схема;
9. ход на заболяването;
10. настъпили усложнения;
11. проведени инвазивни диагностични и тера-

певтични процедури;
12. дата на оперативната интервенция с опе-

ративна диагноза;
13. извадка от оперативния протокол – вид 

анестезия, находка, извършена интервенция;
14. постоперативен статус и ход на заболяването 

след операцията;
15. статус при изписването;
16. изход от заболяването;
17. препоръки за хигиенно-диетичен режим 

след изписването и назначено медикаментозно 
лечение след изписването и препоръки за такова;

18. необходимост от контролни прегледи в 
болницата след изписването;

19. препоръки към ОПЛ на пациента;
20. описание на съпровождащите епикриза-

та изследвания и други документи за служебно 
ползване;

21. имена и подписи на лекуващия лекар и 
началника на съответното отделение или негов 
заместник, като лекуващият лекар може и да не 
бъде изписващият лекар;

22. печат на лечебното заведение върху екзем-
плярите на епикризите, предоставени на пациента 
и/или общопрактикуващия лекар.
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(4) Копия от изследванията, резултатът от 
които се получава след изписването на пациента, 
при поискване му се предоставят в писмен вид 
лично или на членове на семейството, или на 
упълномощени от пациента лица.

(5) Пациентът има право да получи от ЛЗ из-
пълнител на болнична помощ финансов документ 
за заплатената от него такса по чл. 37, ал. 1, т. 2 
ЗЗО и доплатената разлика в цената на медицин-
ското изделие по чл. 230.

Чл. 202. Извършените медико-диагностични 
изследвания и инструментални процедури се от-
разяват в съответните журнали по хронология с 
имена и диагноза/и.

Чл. 203. Броят на пролежаните леглодни се 
изчислява, като денят на постъпване и денят на 
изписване се броят за един леглоден, а всеки ден 
между тях се брои като пролежан.

Раздел IV
Структура на клиничната пътека

Чл. 204. Клиничните пътеки, заплащани от 
НЗОК в полза на ЗЗОЛ, съдържат изисквания и 
правила за клинично поведение при провеждане 
на диагностика, лечение и рехабилитация на забо-
ляванията, включени в тях, както и за структурни 
звена, апаратура и необходимите специалисти.

Чл. 205. Клиничната пътека се състои от след-
ните основни компоненти:

1. задължителен минимален болничен престой 
за осъществяване на посочените в клиничната 
пътека дейности и процедури във времеви план; 
конкретният болничен престой за всеки пациент 
зависи от състоянието му;

2. кодове на болести за заболявания по МКБ 
10 и основни процедури – за всяка терапевтична 
КП; процедурите в тези пътеки – по вид, обем, 
сложност, съответстват на процедурите – по вид, 
обем, сложност, посочени в утвърдените меди-
цински стандарти, а при липса на стандарти за 
посочените специалности – в подписаните или 
приети от научните дружества за тях консенсусни 
протоколи за лечение;

3. основни кодове на процедури за всяка хи-
рургична/интервенционална КП; процедурите в 
тези пътеки – по вид, обем, сложност, начин на 
осъществяване и условия за провеждане, съответ-
стват на изискванията, посочени в утвърдените 
медицински стандарти, а при липса на стандарти 
за посочените специалности – в подписаните или 
приети от научните дружества за тях консенсусни 
протоколи за лечение; 

4. изискване за завършена КП: КП се счита за 
завършена при извършване на посочения в нея 
определен брой диагностични и/или терапевтични 
процедури; 

5. условия за сключване на договор и изпъл-
нение на КП, включващи:

а) задължителни звена, медицинска апарату-
ра и оборудване, необходими за изпълнение на 
алгоритъма на КП, съобразени с медицинските 
стандарти, консенсусни протоколи и Наредба № 18 
от 2005 г. – при специалности, където липсват 
стандарти;

б) необходими специалисти за изпълнение на КП;
6. индикации за хоспитализация, диагностично-

лечебен алгоритъм, поставяне на окончателна диа-
гноза и критерии за дехоспитализация, включващи:

а) индикации за хоспитализация, включващи 
задължително обективни критерии за заболяването, 
от извършените диагностични и параклинични 
изследвания;

б) диагностично-лечебен алгоритъм; диагнос-
тично-лечебният алгоритъм е съобразен с утвър-
дените медицински стандарти или консенсусни 
протоколи и е задължителен за изпълнение;

7. поставяне на окончателна диагноза;
8. дехоспитализация (критериите за дехоспита-

лизация включват задължително обективизиране, 
компенсиране или нормализиране на параметри и 
биоконстанти, както и извършването на контролни 
медико-диагностични изследвания при отклонения 
в жизнени параметри и лабораторни показатели) и 
определяне на следболничен режим; обективните 
критерии за дехоспитализация кореспондират с 
обективни критерии при хоспитализация;

9. медицинска експертиза на работоспособ-
ността;

10. документиране на дейностите по съответ-
ната КП;

11. предоперативната епикриза с анестезио-
логична и други предоперативни консултации е 
задължителна част от алгоритъма на всяка КП с 
оперативна дейност.

Чл. 206. Извършването на дейности по КП се 
отразява в медицинската болнична документация, 
както и в следните документи:

1. документ № 1 „Регистриране на процедури 
по клиничната пътека“; 

2. документ № 2 „Предоперативна анестезио-
логична консултация“; 

3. документ № 4 „Информация за пациента“ 
(родителя/настойника/ попечителя); документът се 
предоставя на пациента (родителя/настойника/по-
печителя) в хода на лечебно-диагностичния процес;

4. декларация за информирано съгласие от страна 
на пациента по отношение провежданите процедури 
в хода на лечебно-диагностичния процес – изработ-
ва се от изпълнителя на болнична помощ; 

5. финансово-отчетни документи.
Чл. 207. Изброените в чл. 206 документи 

подлежат на контрол от контролните органи на 
НЗОК и РЗОК.

Чл. 208. Документ № 1 е задължителен за всяка 
КП и задължително отразява проведените специ-
фични медицински грижи и дейности по всяка КП, 
като същите се регистрират в него. Документът 
представлява лист с формат А4, разграфен по дни, 
и съдържа следните реквизити:

а) основни диагностични процедури, изисквани 
по чл. 205, т. 2;

б) основни терапевтични/оперативни процеду-
ри, изисквани по чл. 205, т. 3;

в) извършени консултации с други специалисти.
Чл. 209. В документ № 1 се регистрират само 

процедурите, отразени като основни в „Блок 
основни диагностични/терапевтични процедури“ 
във всяка КП. Извършените процедури по КП се 
кодират съобразно посочените в „Блок основни 
диагностични/терапевтични процедури“ кодове 
и следва да съответстват на заложения обем и 
сложност в същата КП, както и на процедурите 
по обем и сложност, посочени в съответните ут-
върдени медицински стандарти или консенсусни 
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протоколи за лечение. Основните диагностични 
процедури (отделните кодове и рубриките към 
тях) са посочени в приложение № 24 „Различни 
диагностични процедури по МКБ 9-КМ“.

Чл. 210. Документ № 2 е задължителен за всяка 
КП с оперативна дейност.

Чл. 211. Документ № 4 „Информация за 
пациента“ се предоставя на пациента (родител/
настойник/попечител).

Чл. 212. Документ № 1 и документ № 2 се 
прикрепват към лист „История на заболяването“ 
(ИЗ) на пациента и стават неразделна част от него. 

Чл. 213. Документиране в хода на хоспита-
лизацията:

1. в диагностично-консултативния блок/приемен 
кабинет (ДКБ/ПК) се води журнал с лични данни 
на преминаващите през ДКБ/ПК ЗЗОЛ;

2. хоспитализацията на пациента се документира 
в „ИЗ“ и в част II на „Направление за хоспита-
лизация“ (бл. МЗ-НЗОК № 7);

3. в медицинската документация „История на 
заболяването“ (ИЗ) се отразяват дата и час на 
постъпването на ЗЗОЛ в лечебното заведение – из-
пълнител на болнична помощ;

4.  изпълнението на диагностично-лечеб-
ния алгоритъм задължително се документира в 
„История на заболяването“ , а в документ № 1, 
който е неразделна част от ИЗ – и процедурите 
по чл. 205, т. 4;

5. резултатите от извършените изследвания и 
процедури, използваните лекарствени продукти, 
проведените консултации и други обстоятелства, 
които не са изрично посочени в документ № 1, се 
вписват в болничната медицинска документация 
съгласно изисквания на министъра на здравеопазва-
нето и утвърдените в лечебното заведение правила;

6. всички медико-диагностични изследвания 
се обективизират само с оригинални документи, 
които задължително се прикрепват към ИЗ; рент-
геновите филми или друг носител на рентгенови 
образи се прикрепват към ИЗ; резултатите от 
рентгенологичните изследвания се интерпретират 
от специалист по образна диагностика съгласно 
медицински стандарт „Образна диагностика“; в 
случай че оригиналните документи са необходими 
на пациента за продължение на лечебно-диагнос-
тичния процес или за експертиза на здравословно 
състояние, това се вписва в ИЗ срещу подпис на 
пациента и в епикризата;

7. в случай, че рентгенологичните изследвания 
се записват само на електронен носител, копие 
от електронния носител се предоставя на пациен-
та при дехоспитализацията срещу заплащане по 
определена цена от лечебното заведение; рентге-
нологичната находка се съхранява в базата данни 
на лечебното заведение;

8. при извършване на ултразвуково изследване 
в ИЗ се прилага снимка от извършената ехогра-
фия; вкл. и при интервенционални процедури, 
под ехографски контрол; снимката задължително 
съдържа  апаратната дата на извършването;

9. при извършване на ЕКГ същата съдържа 
дата на извършването, име на пациента и подпис 
на извършилия изследването; 

10. при извършване на изследвания с графично 
изображение – ЕМГ, ЕЕГ и др., същите съдържат 
апаратната дата на извършването, име и подпис 
на разчелия изследването; 

11. всички извършени изследвания с графично 
изображение се прилагат задължително към ИЗ;

12. при извършване на инвазивни/интервен-
ционални процедури се изготвя  протокол за 
интервенционална диагностика и/или лечение и 
се подписва от специалиста/и, извършили процеду-
рата, който съдържа дата и време на извършване;

13. при извършване на ендоскопско изследване 
в ИЗ се прилага „Ендоскопски протокол“, който 
съдържа дата и час на извършване;

14. използваните в хода на лечението на ЗЗОЛ 
лекарства (вид, доза – еднократна и/или дневна, 
курс на лечение) задължително се отбелязват в 
лекарствен или реанимационен  или температурен 
лист на пациента, в ИЗ и в епикризата;

15. скъпоструващите лекарства и/или кон-
сумативи, включени в лечебно-диагностичния 
алгоритъм и влизащи или не в цената на КП, 
които са приложени при лечението на пациент 
по КП, се отбелязват във „Фиш за приложение 
на съответното лечебно средство и/или консума-
тиви“, който става неразделна част от ИЗ; копие 
от фиша се представя заедно с направлението за 
хоспитализация и се съхранява в РЗОК;

16. изписването/превеждането към друго лечеб-
но заведение се документира във: „ИЗ“, в част III 
на „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 7) и в епикризата; медицинските критерии за 
дехоспитализация, отразяващи изхода от заболя-
ването, се документират в ИЗ при изписването 
на пациента и в епикризата;

17. в случай, че пациентът се изписва с диагноза 
за заболяване, включено в Наредба № 39 от 2004 г., 
същият се насочва за диспансерно наблюдение.

Раздел V
Цени, условия и ред за заплащане на болнична 

помощ

Чл. 214. Заплащаното по чл. 216 включва:
1. медико-диагностични изследвания, медицин-

ски процедури и прегледи, необходими за удосто-
веряване на необходимостта от хоспитализация;

2. медицински дейности по КП съгласно при-
ложение № 18 и услуги, включващи професионал-
ни грижи и диетично хранене, предоставени на 
пациентите по време на тяхната хоспитализация;

3. медицинска експертиза на временната не-
работоспособност на пациентите;

4. до два контролни прегледа в лечебно за-
ведение – изпълнител на болнична помощ, при 
явяване на пациента в рамките на един месец след 
изписване, задължително записани в епикризата;

5. при промяна на терапията във връзка с при-
дружаващо хронично заболяване лекарствата за 
периода на хоспитализация се осигуряват от лечеб-
ното заведение – изпълнител на болнична помощ.

Чл. 215. Заплащането по чл. 214 е за ЗЗОЛ, 
хоспитализирани след влизане в сила на договора 
между НЗОК и съответния изпълнител на бол-
нична помощ. 

Чл. 216. Цени на КП:

№ 
по 
ред

Име на клиничната пътека Цена
(лв.)

1 2 3

1 Исхемичен мозъчен инсулт без тром-
болиза

693

2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2 090
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1 2 3

3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив 770

4 Субарахноиден кръвоизлив 825

5 Остра и хронична демиелинизираща 
полиневропатия (Гилен-Баре) с иму-
ноглобулин

2 255

6 Остра и хронична демиелинизираща 
полиневропатия (Гилен-Баре) с иму-
ноглобулин на апаратна вентилация

2 684

7 Болести на черепно-мозъчните нерви 
(ЧМН), на нервните коренчета и плек-
суси, полиневропатия от медикаменти, 
порфиринова полиневропатия и полинев-
ропатия на Гилен-Баре, без имуноглобу-
лин и апаратна вентилация

508

8 Диабетна полиневропатия 333

9 Остри и хронични вирусни, бактериални, 
спирохетни, микотични и паразитни ме-
нингити, менингоенцефалити и миелити 
при лица над 18 години

1 716

10 Остри и хронични вирусни, бактериални, 
спирохетни, микотични и паразитни ме-
нингити, менингоенцефалити и миелити 
при лица под 18 години

1 716

11 Вертеброгенни дискови и дискартику-
лерни некоренчеви и коренчеви болкови 
синдроми

167

12 Наследствени и дегенеративни заболява-
ния на нервната система с начало в детска 
възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС

578

13 Наследствени и дегенеративни заболява-
ния на нервната система при възрастни 
пациенти, засягащи ЦНС и моторния 
неврон (ЛАС)

627

14 Наследствени и дегенеративни заболява-
ния на нервната система при възрастни 
пациенти, засягащи ЦНС и моторния 
неврон (ЛАС) с продължителна апаратна 
вентилация

2 640

15 Невро-мускулни заболявания и болести 
на предните рога на гръбначния мозък

462

16 Невро-мускулни заболявания и болести 
на предните рога на гръбначния мозък 
с продължителна апаратна вентилация

2 640

17 Мултиплена склероза 520

18 Епилепсия и епилептични пристъпи 231

19 Епилептичен статус 405

20 Eпилепсия, резистентна на медика-
менти – лечение чрез стимулация на 
вагусовия нерв

323

21 Миастения гравис и миастенни синдроми 
при лица над 18 години

439

22 Миастения гравис и миастенни синдроми 
при лица под 18 години

439

23 Миастенни кризи с кортикостероиди и 
апаратна вентилация

869

24 Миастенни кризи с човешки имуногло-
булин и апаратна вентилация

2 673

25 Паркинсонова болест 231

26 Заболявания на горния гастроинтести-
нален тракт 

642

27 Интервенционални процедури при забо-
лявания на гастроинтестиналния тракт 
с неголям обем и сложност

308

28 Високоспециализирани интервенцио-
нални процедури при заболявания на 
гастроинтестинален тракт

1 375
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29 Болест на Крон и улцерозен колит 990

30 Заболявания на тънкото и дебелото черво 600

31 Ендоскопско и медикаментозно лечение 
при остро кървене от гастроинтести-
налния тракт 

550

32 Високоспециализирани интервенцио-
нални процедури при заболявания на 
хепатобилиарната система (ХБС), пан-
креаса и перитонеума

1 540

33 Заболявания на хепатобилиарната сис-
тема, панкреаса и перитонеума 

1 010

34 Декомпенсирани чернодробни заболя-
вания (цироза)

1 295

35 Хронични вирусни хепатити 706

36 Хронични чернодробни заболявания 723

37 Хронични диарии при лица под 18-го-
дишна възраст

347

38 Инвазивна диагностика при сърдечно-
съдови заболявания

990

39 Инвазивна диагностика при сърдеч-
но-съдови заболявания с механична 
вентилация

1 320

40 Постоянна електрокардио-стимулация 286

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

3 518

42 Интервенционално лечение и свързани 
с него диагностични катетеризации при 
вродени сърдечни малформации

3 518

43 Интервенционално лечение и свързани 
с него диагностични катетеризации 
при вродени сърдечни малформации с 
механична вентилация

4 500

44 Ендоваскуларно лечение на екстракра-
ниални съдове

462

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

3 518

46 Остър миокарден инфаркт без фибри-
нолиза

902

47 Нестабилна форма на ангина пекторис 
без инвазивно изследване и/или интер-
венционално лечение

330

48 Нестабилна форма на ангина пекторис 
с инвазивно изследване 

1 166

49 Нестабилна форма на ангина пекторис 
с интервенционално лечение

4 550

50 Остър коронарен синдром с персисти-
раща елевация на ST сегмент с фибри-
нолитик

2 750

51 Остър коронарен синдром с персисти-
раща елевация на ST сегмент с интер-
венционално лечение

5 250

52 Остра и изострена хронична сърдечна 
недостатъчност 3 и 4 ф. клас без меха-
нична вентилация

416

53 Остра и изострена хронична сърдечна 
недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична 
вентилация

1 294

54 Инфекциозен ендокардит 2 420

55 Заболявания на миокарда и перикарда 462

56 Ритъмни и проводни нарушения 300

57 Артериална хипертония при деца 520
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58 Хипоксемични състояния при вродени 
сърдечни малформации при възраст до 
18 години

578

59 Белодробен тромбоемболизъм без фи-
бринолитик

666

60 Белодробен тромбоемболизъм с фиб-
ринолитик

2 481

61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит 370

62 Гломерулонефрити – остри и хронични, 
първични и вторични при  системни 
заболявания – новооткрити, при лица 
над 18 години

858

63 Гломерулонефрити – остри и хронични, 
първични и вторични при  системни 
заболявания – новооткрити, при лица 
под 18 години

858

64 Лечение на хистологично доказани 
гломерулонефрити – остри и хронични, 
първични и вторични при системни 
заболявания – при лица над 18 години

858

65 Лечение на хистологично доказани 
гломерулонефрити – остри и хронични, 
първични и вторични при системни 
заболявания – при лица под 18 години

858

66 Остра бъбречна недостатъчност при лица 
над 18 години

578

67 Остра бъбречна недостатъчност при лица 
под 18 години

694

68 Хронична бъбречна недостатъчност при 
лица над 18 години

396

69 Хронична бъбречна недостатъчност при 
лица под 18 години

396

70 Трансуретрално оперативно лечение при 
онкологични заболявания на пикочния 
мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

567

71 Радикална цистопростатектомия с ор-
тотопичен пикочен мехур

2 732

72 Трансуретрална простатектомия 596

73 Отворени оперативни процедури при 
доброкачествена хиперплазия на про-
статната жлеза и нейните усложнения, 
с изключение на ендоскопски методи

832

74 Консервативно лечение на продължи-
телна бъбречна колика

116

75 Бъбречно-каменна болест: уролитиа-
за – екстракорпорална литотрипсия

347

76 Бъбречно-каменна болест: уролитиа-
за – ендоскопски методи на лечение

867

77 Оперативни процедури при вродени за-
болявания на пикочо-половата система

596

78 Оперативни процедури върху мъжка 
полова система 

336

79 Оперативни процедури на долните пи-
кочни пътища с голям обем и сложност

1 188

80 Оперативни процедури на долните пикоч-
ни пътища със среден обем и сложност

550

81 Оперативни процедури при инконтинен-
ция на урината

734

82 Реконструктивни операции в урологията 497

83 Ендоскопски процедури при обструкции 
на долните пикочни пътища

405

84 Оперативни процедури при травми на 
долните пикочни пътища

385

85 Оперативни процедури на бъбрека и 
уретера с голям и много голям обем 
и сложност  

1 610

86 Оперативни процедури на бъбрека и 
уретера със среден обем и сложност

935
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87 Радикална цистектомия. Радикална 
цистопростатектомия

1 866

88 Радикална простатектомия 1 188

89 Консервативно лечение на възпалителни 
заболявания на мъжките полови органи

440

90 Хронична обструктивна белодробна 
болест – остра екзацербация

289

91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица 
над 18-годишна възраст

385

92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък 
пристъп при лица над 18-годишна възраст

416

93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък 
пристъп при лица под 18-годишна възраст

416

94 Диагностика и лечение на алергични 
заболявания на дихателната система 
при лица над 18 години

254

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

254

96 Гнойно-възпалителни заболявания на 
бронхо-белодробната система при лица 
над 18 години

666

97 Гнойно-възпалителни заболявания на 
бронхо-белодробната система при лица 
под 18 години

799

98 Бронхоскопски процедури – диагностич-
ни и терапевтични, при заболявания на 
бронхо-белодробната система

277

99 Декомпенсирана хронична дихателна 
недостатъчност при болести на диха-
телната система при лица над 18 години

520

100 Декомпенсирана хронична дихателна 
недостатъчност при болести на диха-
телната система при лица под 18 години

694

101 Декомпенсирана хронична дихателна 
недостатъчност при болести на дихател-
ната система с механична вентилация 
при лица над 18 години

1 848

102 Бронхопневмония при лица под 18-го-
дишна възраст

545

103 Бронхиолит при лица под 18-годишна 
възраст

429

104 Декомпенсиран захарен диабет при лица 
над 18 години

485

105 Декомпенсиран захарен диабет при лица 
под 18 години

485

106 Заболявания на щитовидната жлеза 300

107 Заболяванията на щитовидната жлеза с 
инструментална диагностика

347

108 Заболявания на хипофизата и надбъбрека 
при лица над 18 години

300

109 Заболявания на хипофизата и надбъбрека 
при лица под 18 години

360

110 Костни метаболитни заболявания и нару-
шения на калциево-фосфорната обмяна 
при лица над 18 години

385

111 Костни метаболитни заболявания и нару-
шения на калциево-фосфорната обмяна 
при лица под 18 години

385

112 Метаболитни нарушения при лица над 
18 години

405

113 Метаболитни нарушения при лица под 
18 години

405

114 Глухота – диагностика и консервативно 
лечение при лица над 18 години

200

115 Глухота – диагностика и консервативно 
лечение при лица под 18 години

308
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116 Консервативно лечение на световъртеж, 
разстройства в равновесието от перифе-
рен и централен тип

333

117 Глухота – кохлеарна имплантация при 
лица под 18 години

1 100

118 Хирургично лечение на глухота при 
проводно намаление на слуха при лица 
над 18 години

528

119 Хирургично лечение на глухота при 
проводно намаление на слуха при лица 
под 18 години

528

120 Хирургично лечение при хронични за-
болявания на сливиците

286

121 Микроларингохирургия на тумори и 
стенози на ларинкса и трахеята

539

122 Оперативно лечение на неоплазми на 
ларинкса, фаринкса, шия и шийни 
метастази

2 200

123 Оперативно лечение на нарушено носно 
дишане

275

124 Оперативно лечение на нарушено носно 
дишане с обща анестезия

528

125 Оперативно лечение на неоплазми на 
нос и околоносни кухини

1 650

126 Речева рехабилитация след ларингек-
томия

275

127 Чужди тела в дихателните пътища и 
хранопровода 

440

128 Неоперативно лечение на стенози и 
стриктури на хранопровода

605

129 Интензивно лечение на коматозни със-
тояния, неиндицирани от травма

1 597

130 Интензивно лечение при комбинирани 
и/или съчетани травми

1 670

131 Екстракапсуларна екстракция при ка-
таракта

330

132 Факоемулсификация 440

133 Хирургично лечение на глаукома 358

134 Очни лазерни и криооперации 88

135 Операции на придатъците на окото 333

136 Други операции на очната ябълка 330

137 Кератопластика 660

138 Консервативно лечение на глаукома, 
съдови заболявания на окото и непер-
форативни травми

231

139 Консервативно лечение при инфекции 
и възпалителни заболявания на окото 
и придатъците му

242

140 Хирургия на задния очен сегмент при 
заболявания на ретина, стъкловидно 
тяло и травми

440

141 Раждане, независимо от срока на бре-
менността, предлежанието на плода и 
начина на родоразрешение

440

142 Преждевременно прекъсване на бремен-
ността по медицински показания

174

143 Интензивни грижи при бременност с 
реализиран риск

891

144 Стационарни грижи при бременност с 
повишен риск преди 36 г.с.

385

145 Нерадикално отстраняване на матката 867

146 Радикално отстраняване на женски 
полови органи

1 069
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147 Оперативни интервенции чрез коремен 
достъп за отстраняване на болестни 
изменения на женските полови органи

578

148 Оперативни процедури за задържане на 
бременност

128

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

497

150 Корекции на тазова (перинеалната) ста-
тика и/или на незадържане на урината 
при жената

497

151 Диагностични процедури и консерва-
тивно лечение на токсо-инфекцизен и 
анемичен синдром от акушеро-гинеко-
логичен произход

275

152 Корекции на проходимост и възстано-
вяване на анатомия при жената

405

153 Системна радикална ексцизия на лимф-
ни възли (тазови и/или параортални и/
или ингвинални) като самостоятелна 
интервенция или съчетана с радикално 
отстраняване на женски полови органи. 
Тазова екзантерация

1 540

154 Интензивно лечение на интра- и пост-
партални усложнения, довели до шок

1 109

155 Интензивно лечение на интра- и пост-
партални усложнения, довели до шок с 
приложение на рекомбинантни фактори 
на кръвосъсирването

6 800

156 Оперативни процедури на хранопровод, 
стомах и дуоденум с голям и много голям 
обем и сложност при лица над 18 години

2 239

157 Оперативни процедури на хранопровод, 
стомах и дуоденум с голям и много голям 
обем и сложност при лица под 18 години

2 239

158 Оперативни процедури на хранопровод, 
стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност при лица над 18 години

1 440

159 Оперативни процедури на хранопровод, 
стомах и дуоденум със среден обем и 
сложност при лица под 18 години

1 440

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

2 200

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

2 035

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

835

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

835

164 Оперативни процедури върху апендикс 556

165 Хирургични интервенции за затваряне 
на стома

624

166 Хирургични интервенции на ануса и 
перианалното пространство

624

167 Оперативни процедури при хернии 578

168 Оперативни процедури при хернии с 
инкарцерация

601

169 Конвенционална холецистектомия 858

170 Лапароскопска холецистектомия 936
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171 Оперативни процедури върху екстрахе-
паталните жлъчни пътища

2 102

172 Оперативни процедури върху черен дроб 2 449

173 Оперативни процедури върху черен дроб 
при ехинококова болест

968

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

3 696

175 Оперативни процедури върху панкреас 
и дистален холедох със среден обем и 
сложност

1 234

176 Оперативни процедури върху далака при 
лица над 18 години

816

177 Оперативни процедури върху далака при 
лица под 18 години

816

178 Оперативни интервенции при диабетно 
стъпало без съдово реконструктивни 
операции

617

179 Оперативно лечение на онкологично 
заболяване на гърдата: стадии T1-4, 
N0-2, M0

821

180 Оперативни интервенции върху гърда при 
неонкологични заболявания с локална 
ексцизия и биопсия

230

181 Оперативно лечение при остър перитонит 1 980

182 Оперативно лечение на интраабдоми-
нални абсцеси

990

183 Консервативно лечение при остри ко-
ремни заболявания

867

184 Животозастрашаващи инфекции на 
меките тъкани – хирургично лечение

462

185 Лечение на тумори на кожа и лигави-
ци – злокачествени новообразувания

387

186 Реконструктивни операции на женската 
гърда по медицински показания след 
доброкачествени и злокачествени тумори 
и вродени заболявания

554

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

666

188 Оперативни процедури върху щитовидна 
и паращитовидни жлези със среден обем 
и сложност

636

189 Хирургично лечение при надбъбречни 
заболявания

1 210

190 Оперативно лечение на абдоминалната 
аорта, долната празна вена и клоновете 
им

3 650

191 Оперативно лечение на хронична съдова 
недостатъчност във феморо-поплитеал-
ния и аксило-брахиалния сегмент

1 881

192 Оперативно лечение на клонове на 
аортната дъга

1 703

193 Спешни оперативни интервенции без 
съдова реконструкция при болни със съ-
дови заболявания (тромбектомии, ембо-
лектомии, ампутации и симпатектомии)

1 089

194 Основно консервативно лечение при 
съдова недостатъчност

474

195 Консервативно лечение с простаглан-
динови/простациклинови деривати при 
съдова недостатъчност

330

196 Оперативно лечение при варикозна бо-
лест и усложненията є

303

197 Конструиране на постоянен съдов достъп 
за хрониохемодиализа

220

198 Тежка черепно-мозъчна травма – опе-
ративно лечение

2 080
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199 Тежка черепно-мозъчна травма – кон-
сервативно поведение

832

200 Краниотомии, неиндицирани от травма, 
чрез съвременни технологии (неврона-
вигация, невроендоскопия и интраопе-
ративен ултразвук)

3 466

201 Краниотомии, неиндицирани от травма, 
по класически начин

2 079

202 Консервативно поведение при леки и 
среднотежки черепно-мозъчни травми

347

203 Хирургично лечение при травма на 
главата

982

204 Периферни и черепномозъчни нерви 
(екстракраниална част) – оперативно 
лечение

982

205 Гръбначни и гръбначномозъчни опера-
тивни интервенции 

1 822

206 Хирургично лечение при сърдечни за-
болявания в условията на екстракор-
порално кръвообращение. Минимално 
инвазивни сърдечни операции при лица 
над 18 години

10 100

207 Хирургично лечение при сърдечни за-
болявания в условията на екстракор-
порално кръвообращение. Минимално 
инвазивни сърдечни операции при лица 
под 18 години

10 100

208 Оперативни процедури при комплексни 
сърдечни малформации с много голям 
обем и сложност в условие на екстра-
корпорално кръвообращение

13 500

209 Полиорганна недостатъчност, развила 
се след сърдечна операция и изискваща 
продължително лечение

14 500

210 Хирургично лечение при заболявания 
на сърцето, без екстракорпорално кръ-
вообращение, при лица над 18 години

3 223

211 Хирургично лечение при заболявания 
на сърцето, без екстракорпорално кръ-
вообращение, при лица под 18 години

3 223

212 Оперативно лечение на тумори на бял 
дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

2 239

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

2 750

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

1 432

215 Оперативни процедури с голям и много 
голям обем и сложност на таза и долния 
крайник

2 035

216 Оперативни процедури с алопластика на 
тазобедрена и колянна става

1 320

217 Оперативни процедури на таза и долния 
крайник със среден обем и сложност

957

218 Малки оперативни процедури на таза и 
долния крайник

359

219 Артроскопски процедури в областта на 
скелетно-мускулната система

671

220 Големи оперативни процедури в областта 
на раменния пояс и горния крайник

980

221 Много големи оперативни процедури 
в областта на раменния пояс и горния 
крайник

1 144

222 Средни оперативни процедури в областта 
на раменния пояс и горния крайник

440
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223 Малки оперативни процедури на раменен 
пояс и горен крайник

275

224 Оперативни процедури при заболявания 
на гръдния кош

660

225 Септични (бактериални) артрити и 
остеомиелити при лица под 18 години

1 100

226 Остро протичащи чревни инфекциозни 
болести с диаричен синдром при лица 
над 18 години

462

227 Остро протичащи чревни инфекциозни 
болести с диаричен синдром при лица 
под 18 години

462

228 Инфекциозни и паразитни заболявания, 
предавани чрез ухапване от членестоно-
ги, при лица над 18 години

363

229 Инфекциозни и паразитни заболявания, 
предавани чрез ухапване от членестоно-
ги, при лица под 18 години

363

230 Остър вирусен хепатит А и Е 867

231 Остър вирусен хепатит В, С и D 908

232 Паразитози 405

233 Покривни инфекции 405

234 Контагиозни вирусни и бактериални 
заболявания – остро протичащи, с ус-
ложнения

407

235 Вирусни хеморагични трески 908

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

289

237 Физикална терапия и рехабилитация на 
болести на централна нервна система

428

238 Физикална терапия и рехабилитация 
след инфаркт на миокарда 

428

239 Физикална терапия и рехабилитация 
след сърдечни операции

428

240 Физикална терапия и рехабилитация при 
детска церебрална парализа

289

241 Физикална терапия и рехабилитация при 
болести на периферна нервна система

289

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

289

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

289

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

289

245 Лечение на тежкопротичащи булозни 
дерматози

726

246 Тежко протичащи бактериални инфек-
ции на кожата

374

247 Тежкопротичащи форми на псори-
азис – обикновен, артропатичен, пус-
тулозен и еритродермичен

347

248 Еритродермии 330

249 Лечение на кожни прояви при съедини-
телнотъканни заболявания и васкулити

347

250 Лечение на сифилис при бременни жени 
и при малигнени форми с кристален 
пеницилин

220

251 Левкемии 704

252 Лимфоми 660

253 Хеморагични диатези. Анемии 660

1 2 3

254 Диагностика и консервативно лечение на 
солидни тумори в детска възраст

834

255 Ортоволтно перкутанно лъчелечение 
и мeтаболитна брахитерапия с високи 
активности

660

256 Метаболитна брахитерапия с ниски 
активности

352

257 Конвенционална телегаматерапия и 
брахитерапия със закрити източници

825

258 Високотехнологично лъчелечение на он-
кологични и неонкологични заболявания

726

259 Оперативни процедури в лицево-че-
люстната област с много голям обем 
и сложност

696

260 Оперативни процедури в лицево-челюст-
ната област с голям обем и сложност

605

261 Оперативни процедури в лицево-челюст-
ната област със среден обем и сложност

339

262 Хирургично лечение на заболявания на 
слюнчените жлези

545

263 Хирургично лечение на възпалителни 
процеси в областта на лицето и шията

416

264 Консервативно лечение при хирургични 
заболявания в лицево-челюстната област

182

265 Хирургично лечение на вродени мал-
формации в лицево-челюстната област

660

266 Лечение на фрактури на лицевите и 
челюстни кости

836

267 Ортогнатична хирургия 253

268 Диагностика и лечение на новородени 
с тегло под 1499 грама

3 183

269 Диагностика и лечение на новородени 
с тегло от 1500 до 2499 грама, първа 
степен на тежест

715

270 Диагностика и лечение на новородени 
с тегло от 1500 до 2499 грама, втора 
степен на тежест

990

271 Диагностика и лечение на новородени 
с тегло над 2500 грама, първа степен 
на тежест

605

272 Диагностика и лечение на новородени 
с тегло над 2500 грама, втора степен 
на тежест

880

273 Диагностика и лечение на дете с мета-
болитни нарушения

880

274 Диагностика и лечение на дете c вродени 
аномалии

880

275 Диагностика и интензивно лечение на 
новородени с дихателна недостатъчност 
чрез механична вентилация, първа сте-
пен на тежест

1 650

276 Диагностика и интензивно лечение на 
новородени с дихателна недостатъчност 
чрез механична вентилация, втора степен 
на тежест

2 860

277 Диагностика и интензивно лечение на 
новородени с еднократно приложение 
на сърфактант независимо от теглото

2 200

278 Диагностика и интензивно лечение на 
новородени с многократно приложение 
на сърфактант независимо от теглото

3 960

279 Грижи за здраво новородено дете 110

280 Хирургично лечение на изгаряния с 
площ над 5 % от телесната повърхност 
с хирургична обработка на раневите 
повърхности

289
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281 Хирургично лечение при необширни 
изгаряния с площ от 1 % до 19 % от 
телесната повърхност с хирургични 
интервенции 

3 639

282 Хирургично лечение при обширни изга-
ряния над 20 % от телесната повърхност 
с хирургични интервенции 

8 195

283 Оперативно лечение на поражения, 
предизвикани от ниски температури 
(измръзване)

347

284 Оперативно лечение на последствията 
от изгаряне и травма на кожата и под-
кожната тъкан

1 320

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

715

286 Системни заболявания на съединителна-
та тъкан при лица над 18 години

393

287 Системни заболявания на съединителна-
та тъкан при лица под 18 години

393

288 Възпалителни ставни заболявания при 
лица над 18 години

734

289 Възпалителни ставни заболявания при 
лица под 18 години

734

290 Дегенеративни и обменни ставни за-
болявания (при възраст над 18 години)

520

291 Токсоалергични реакции при лица над 
18 години

462

292 Токсоалергични реакции при лица под 
18 години

462

293 Отравяния и токсични ефекти от ле-
карства и битови отрови при лица над 
18 години

578

294 Отравяния и токсични ефекти от ле-
карства и битови отрови при лица под 
18 години

578

295 Фалоидно гъбно отравяне 2 200

296 Булозна еритема мултиформе (синдром 
на Стивънс – Джонсън). Болест на Лайел

1 650

297 Палиативни грижи при онкологично 
болни

53

298 Диагностика и системно лекарствено 
лечение на солидни тумори при лица 
над 18 години

165

Чл. 217. За всеки случай по КП „Палиативни 
грижи при онкологично болни“ посочената стой-
ност в чл. 216 за един леглоден се умножава по 
броя на пролежаните леглодни при спазване на 
ограниченията за максимален престой, установени 
в приложение № 18.

Чл. 218. (1) При изписване на пациент кон-
тролните прегледи, включени в КП, не следва да 
бъдат извършени с „Медицинско направление за 
консултация или провеждане на съвместно ле-
чение“ (бланка МЗ-НЗОК № 3) от същия лекар, 
извършил дейността в ЛЗ за БП.

(2) Контролните прегледи след изписване не 
се отнасят до:

1. профилактични прегледи на ЗЗОЛ;
2. прегледи на ЗЗОЛ от ОПЛ или специалист 

за предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение 

на ЗЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване на 

процедури от пакет „Физикална и рехабилитаци-
онна медицина“;

5. прегледи по повод извършване на дейности 
по медицинска експертиза.

(3) Пациентът, преминал по клинична пътека, 
има право на контролните прегледи по чл. 214, 
т. 4, извършени в ЛЗ – изпълнител на болнична 
или специализирана извънболнична помощ, от 
същия/друг лекар, извършил дейността, но без да 
се отчитат с „Медицинско направление за кон-
султация или провеждане на съвместно лечение“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 3).

(4) В случаите на отчитане прегледите по 
чл. 214, т. 4 с „Медицинско направление за кон-
султация или провеждане на съвместно лечение“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 3) от ЛЗ за СИМП клиничната 
пътека и прегледите се заплащат, но се извършва 
проверка в ЛЗ – изпълнител на БП, и ЛЗ – из-
пълнител на СИМП, и се прилагат разпоредбите 
на чл. 24 и чл. 25.

Чл. 219. Националната здравноосигурител-
на каса заплаща за периода на хоспитализация 
само по една КП на един пациент за комплексно 
лечение на основно заболяване, придружаващи 
заболявания и усложнения.

Чл. 220. Националната здравноосигурителна 
каса заплаща на изпълнител на болнична помощ 
за всеки отделен случай по КП при наличие на 
следните условия:

1. отчетената/отчетените КП е включена в 
предмета на договора между НЗОК и изпълните-
ля на БП и същата е извършена от посочените в 
договора специалисти;

2. лицето е с непрекъснати здравноосигури-
телни права в деня на хоспитализацията или ги 
възстанови до датата на дехоспитализацията, с 
изключение на неосигурените жени, на които са 
оказани акушерски грижи по реда на чл. 45, ал. 1, 
т. 7 от ЗЗО и чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ;

3. спазени са условията за завършена КП;
4. изпълнителят е изпълнил всички свои за-

дължения по осигуряване на пациентите на не-
прекъснатост на болничната помощ и грижите, 
координация между специалистите, които ги осъ-
ществяват, както и осигуряване на координация със 
структури на извънболнична и болнична помощ, 
съобразена с диагностично-лечебния алгоритъм 
на съответната КП – при дехоспитализация на 
пациента с цел довършване на лечебния процес;

5. извършената дейност по КП е отчетена при 
настоящите условия и ред;

6. сумата по фактура не надвишава месечни-
те стойности, утвърдени от директора на РЗОК 
съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗБНЗОК за 2010 г.

Чл. 221. При смъртни случаи, настъпили по 
време на болничния престой, на изпълнителя се 
заплаща, ако са изпълнени условията по чл. 220, 
т. 1, т. 2 и т. 5.

Чл. 222. (1) Националната здравноосигурителна 
каса не заплаща и случаите, в които не е провеж-
дано лечение и на придружаващо/те заболяване/
ия и пациентите се хоспитализират по КП, съща-
та или свързана със същите, в срок до 30 дни от 
дехоспитализацията.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
не заплаща отчетена дейност до провеждане на 
последващ контрол в случаите на осъществени 
хоспитализации по едно и също време за един и 
същи пациент.
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Чл. 223. В случаите, в които са извършени 
по едно и също време и отчетени дейности от 
изпълнител на извънболнична и болнична помощ, 
клиничната пътека се заплаща след извършване 
на проверка.

Чл. 224. В случаите, в които при лечение на 
пациент по определена КП, която не е завършена, 
настъпят индикации за лечение по друга КП, за 
която лечебното заведение има сключен договор, 
се заплаща тази, съгласно отразените окончател-
на диагноза и проведени основни терапевтични/
диагностични процедури.

Чл. 225. В случаите, в които при лечение на 
пациент по определена КП, която не е завършена, 
настъпят индикации за лечение по друга КП, за 
която лечебното заведение няма сключен договор, 
същото е длъжно да преведе пациента в друго 
лечебно заведение, сключило договор за съответ-
ната КП. Националната здравноосигурителна каса 
заплаща и двете КП, в съответствие с извършените 
процедури и след извършване на проверка.

Чл. 226. При постъпване на пациент по терапев-
тична КП, по която са извършени диагностично-
терапевтични процедури, и доказаната диагноза в 
хода на лечението по тази КП индикира оперативно 
лечение, на изпълнителя на болнична помощ се 
заплаща хирургичната КП.

Чл. 227. В случай, че в срок до 30 дни от 
дехоспитализацията на пациента се наложи нова 
хоспитализация по същата КП в същото или в друго 
лечебно заведение, НЗОК заплаща само един от 
случаите по КП, след провеждане на последващ 
контрол освен ако в КП не е предвидено друго. 

Чл. 228. Заплащането по чл. 234 за клапи, 
протези, стентове, кохлеарни имплантанти и 
постоянни кардиостимулатори не се включва в 
цената на КП.

Чл. 229. В историята на заболяването се отра-
зяват фабричният номер и видът на медицинските 
изделия или се залепва стикер. Те се отчитат 
едновременно с отчитането на съответните КП, 
в които са използвани.

Чл. 230. В случай, че пациентите предпочетат 
по-скъпо медицинско изделие в сравнение с до-
говорената по-долу цена, те доплащат разликата 
в цената.

Чл. 231. На изпълнителите на БП се заплаща 
след представяне на първия екземпляр от направ-
лението за хоспитализация с отразена диагноза/и 
и извършени основни диагностични/терапевтични/
оперативни процедури, включени в критериите 
за завършена КП, или на електронен еквивалент 
на направлението за хоспитализация, както и на 
месечни отчети по КП.

Чл. 232. Изпълнителите на БП, сключили до-
говор с НЗОК, предоставят ежемесечни отчети 
за дейността си на РЗОК по утвърден график от 
3-то до 10-о число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 233. Изпълнителите на БП, оборудвани със 
специализиран софтуер за електронно отчитане 
на дейността си в ЦУ на НЗОК, представят по 
утвърден график ежемесечни електронни отчети 
за дейността си в ЦУ на НЗОК от 3-то до 10-о 
число на месеца, следващ отчетния.

Чл. 234. За медицински изделия НЗОК запла-
ща, както следва:

№ по 
ред Название на медицинското изделие

Цена 
до 

(лева)
1. сърдечна клапна протеза 3 600
2. съдова протеза за гръдна аорта 1 800
3. съдова протеза за коремна аорта и дис-

тални съдове
1 200

4. съдов стент 1 200
5. ставна протеза за тазобедрена става 1 080
6. ставна протеза за колянна става 2 700
7. кохлеарен имплантант 33 600
8. постоянен кардиостимулатор 2 400
9. временен кардиостимулатор* (временна 

трансвенозна пейсмейкърна система)
600

Чл. 235. (1) Заплащането по чл. 234 се извършва 
при изпълнение на следните условия:

1. медицинското изделие е вложено при изпъл-
нение на КП съгласно изискванията на приложение 
№ 18 за изпълнение на съответната КП;

2. изпълнени са всички изисквания на този 
раздел;

3. медицинското изделие е отчетено при усло-
вията и по реда на чл. 232 и чл. 233.

Чл. 236. (1) За завършената през предходния 
календарен месец дейност по чл. 214 изпълните-
лите на БП ежемесечно представят фактура, фи-
нансово-отчетни документи по приложение № 5, 
първични медицински документи по приложение 
№ 3 в РЗОК и електронен отчет по утвърден от 
НЗОК формат, съгласно утвърден от НЗОК фор-
мат по утвърден график до 10-о число на месеца, 
следващ отчетния. 

(2) Ежедневно изпълнителите на БП изпращат 
данни съгласно утвърден от НЗОК формат за 
приетите и изписаните за денонощие пациенти 
в лечебното заведение, изпълнител на болнична 
помощ.

Чл. 237. Медицинската помощ, оказана на оси-
гурени в други държави лица, за които се прилагат 
схемите за социална сигурност, както и на лица, 
включени в международни спогодби за социално 
осигуряване, по които Република България е стра-
на, се представя на отделна фактура, придружена 
със съответните финансово-отчетни документи, 
първични медицински документи, копие от удос-
товерителния документ за право на обезщетения 
в натура в случай на болест, майчинство, трудови 
злополуки или професионални заболявания и 
„Декларация при ползване от осигурени лица на 
права на спешна и неотложна помощ от пакета 
на НЗОК срещу представена ЕЗОК или удосто-
верение, временно заместващо ЕЗОК“.

Чл. 238. Всички документи, с които се отчита 
и удостоверява извършената дейност, се изготвят 
съгласно изискванията и реквизитите, посочени 
в тях. Не се допускат непопълнени реквизити, 
поправки, липса на подпис и печат на предста-
вляващия ЛЗ.

Чл. 239. Националната здравноосигурителна 
каса не заплаща по настоящия ред за цялостната 
дейност, ако тя не е отчетена в рамките на два по-
следователни отчетни периода след завършването є.

Чл. 240. При нарушена структура на файла, 
водеща до невъзможност за обработка на електрон-
ния отчет по вина на изпълнителя на БП, РЗОК 
връща електронния отчет на изпълнителя на БП. 
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Изпълнителят на БП коригира електронния отчет 
в сроковете по чл. 232 и чл. 233.

Чл. 241. При констатиране на неправилно 
попълнени данни  в отчетните документи и/ или 
грешки, установени при обработката на електронен 
отчет за извършената дейност от изпълнителя на 
БП, в определен от НЗОК формат, РЗОК инфор-
мира изпълнителя на БП с писмени указания за 
необходимите корекции и допълнения.

Чл. 242. При необходими корекции и допъл-
нения на финансово-отчетните документи РЗОК 
връща фактурата и спецификацията към нея на 
изпълнителя на БП с писмени указания за необ-
ходимите корекции и допълнения, но не по-късно 
от 20-о число на месеца на отчитане. В срок до 
3 работни дни изпълнителят на БП се задължа-
ва да представи фактурата с кредитно/дебитно 
известие към нея и спецификацията към тях. В 
случай на отказ от страна на изпълнителя на БП 
фактурата с кредитно/дебитно известие към нея 
и спецификацията се придружават от отказ на 
ИМП, предоставен в писмена форма.

Чл. 243. Плащанията на изпълнителите на 
ИМП се извършват чрез РЗОК до 30-о число на 
месеца, следващ отчетния.

Чл. 244. При неспазване на посочения в чл. 232 
срок за представяне на отчетните документи от 
изпълнителите на БП обработката им и съответното 
заплащане се извършват в сроковете за следващия 
период за отчитане.

Чл. 245. Ако изпълнителят на БП не спази реда 
за корекции по чл. 242 в текущия или следващия 
период за отчитане, на ИБП не се заплаща отче-
тената дейност.

Чл. 246. Плащанията се извършват в левове 
по банков път по обявена от изпълнителя на БП 
в индивидуалния договор банкова сметка.

Чл. 247. За неверни данни, посочени в отчетите 
и справките, изискуеми по договора, изпълнителите 
на БП носят отговорност съгласно условията на 
глава двадесета от действащия НРД.

Чл. 248. В случай, че плащането за извършените 
и отчетени дейности не се извърши в сроковете, 
определени с договора, на изпълнителя на БП се 
дължи законна лихва за забава за просроченото 
време.
Регулация на дейностите в болничната медицин-

ска помощ 
Чл. 249. (1) Регулацията на разходите за бол-

нична помощ се осъществява съгласно чл. 4 от 
ЗБНЗОК 2010 по правила, определени от УС на 
НЗОК.

(2) Регулацията в болничната помощ се из-
вършва от УС на НЗОК за:

1. дейности за диагностика и лечение по кли-
нична пътека от приложение № 5 от Наредба 
№ 40 от 2004 г.;

2. медицински изделия за болнично лечение в 
определени КП по чл. 240.

(3) Всяко тримесечие към индивидуалните 
договори с изпълнителите на БП се определя 
стойност на разходите, разпределена по месеци.

(4) Стойностите на разходите, разпределени по 
месеци по ал. 3, се определят в приложение, което 
представлява неразделна част към индивидуалните 
договори с изпълнителите на БП.

Раздел VI
Документация и документооборот за изпълнители 

на болнична помощ

Чл. 250. Документацията, която е длъжен да води 
и съхранява всеки изпълнител на БП, включва до-
кументите по чл. 206, ал. 1 и първични медицински 
и финансови документи по приложения № 3 и 5. 

Чл. 251. Изпълнителите на БП задължително 
отчитат дейността си по електронен път в ЦУ на 
НЗОК чрез предоставените от НЗОК модули на 
специализиран софтуер за болници. 

Чл. 252. Първичният медицински документ 
„Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 7) се изготвя съгласно изискванията и рекви-
зитите, посочени в приложение № 3. Документът 
се попълва в два екземпляра, като:

1. регистрационните и медицинските данни в 
документа, необходими за насочване за хоспита-
лизация, се попълват от лечебното заведение за 
извънболнична или болнична медицинска/дентална 
помощ или друго лечебно заведение;

2. регистрационните и медицинските данни в 
документа относно приемането за хоспитализация 
и болничното лечение на ЗЗОЛ се попълват от 
лечебното заведение за БП; първият екземпляр на 
документа и уточнени реквизити от него на елек-
тронен носител се изпращат заедно с финансовите 
отчетни документи в РЗОК, а вторият остава на 
съхранение в лечебното заведение за БП;

3. документите на пациента от болничното ле-
чебно заведение се попълват и подписват от лекари, 
работещи по съответната КП, посочени в РЗОК; 

4. при дехоспитализация в „Направление за хос-
питализация“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) и в епикризата 
като лекуващ лекар се подписва лекарят-специалист, 
посочен в РЗОК (като лекар, оказващ медицинска 
помощ по договор с НЗОК по клиничната пътека).

Чл. 253. В диагностично-консултативния блок/
приемен кабинет (ДКБ/ПК) се води журнал с лични 
данни на преминаващите през ДКБ/ПК ЗЗОЛ с 
регистриране на направление за хоспитализация.

Чл. 254. В „История на заболяването“ (ИЗ) 
се отразяват датата и часът на постъпването на 
ЗЗОЛ в лечебното заведение – изпълнител на 
болнична помощ.

Чл. 255. Финансовият документ към факту-
рата – спецификация за извършена дейност по 
КП – се издава в два екземпляра от всички из-
пълнители на БП. Първият екземпляр, придружен 
с фактура и направленията за хоспитализация, се 
предава в РЗОК в сроковете по чл. 232. Вторият 
екземпляр остава при изпълнителя на БП.

Чл. 256. Неразделна част към спецификацията 
са месечните отчети по КП. 

Чл. 257. В РЗОК се води отчетност за всички 
първични медицински и финансови документи, 
които изпълнителите на БП представят по опис 
за отчитане на извършената дейност.

Чл. 258. При констатиране на неправилно 
попълнени данни във финансовите документи на 
изпълнителите на БП РЗОК ги връща за корекция 
в установения срок.
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Чл. 259. При констатиране на нарушение 
РЗОК връща отчетните документи за корекция в 
установения срок.

Чл. 260. При отчитане на хирургична КП в 
направлението за хоспитализация следва да се 
отрази и основната диагноза, с която се изписва 
пациентът.

Чл. 261. При отчетена и заплатена клинична 
пътека, когато не е изпълнен алгоритъмът на КП, 
липсват индикации за хоспитализация, както и 
при неизпълнени критерии за дехоспитализация, 
директорът на РЗОК удържа неоснователно пла-
тените суми.

Условия и ред за електронно отчитане на из-
пълнителите на болнична помощ чрез модули на 

специализиран болничен софтуер
Чл. 262. Изпълнителите на БП по чл. 233 отчитат 

извършената дейност по диагностика, наблюдение 
и лечение на пациенти и с електронен документ.

Чл. 263. Изпълнителите на БП по чл. 233 от-
читат дейността си с предоставени им от НЗОК 
модули на специализиран болничен софтуер.

Чл. 264. (1) Медико-статистическата инфор-
мация се отчита от 3-о до 10-о число на месеца, 
следващ отчетния, като:

(2) от 3-то до 6-о число вкл. се отчита ця-
лостната дейност за отчетния период в тестови 
режим на отчет;

(3) от 7-о до 10-о число вкл. се отчита цялост-
ната дейност за отчетния период в окончателен 
режим на отчет.

Чл. 265. Икономическата информация се 
отчита от 7-о до 10-о число на месеца, следващ 
отчета на медико-статистическата информация за 
даден период.

Чл. 266. ЦУ на НЗОК изготвя електронен 
„документ-отговор“ за изпълнителя на БП в срок 
от един работен ден след отчитане на дейността 
в тестови режим на отчет.

Чл. 267. Електронният „документ-отговор“ за 
тестовия файл съдържа данни за непопълнени 
атрибути или попълнени атрибути с погрешни 
символи.

Чл. 268. В срок до три работни дни след пе-
риода на окончателен отчет, посочен в чл. 264, 
ал. 3, ЦУ на НЗОК предоставя в електронен вид 
обработените болнични отчети (искове) на РЗОК. 

Чл. 269. В срок до 5 работни дни след периода 
на окончателен отчет РЗОК валидира окончателно 
болничните отчети.

Чл. 270. Окончателният електронен „доку-
мент-отговор“ за изпълнителя на БП се формира 
след проверки и корекции на ниво РЗОК и се 
предоставя посредством интегрираната система 
за електронен болничен отчет.

Чл. 271. При установяване на различни дан-
ни между електронния документ и отчетените 
направления за хоспитализация на едни и същи 
пациенти се извършва проверка на изпълнителя.

Чл. 272. Неотчетена дейност в сроковете на 
чл. 233 изпълнителите на БП отчитат в сроковете 
на следващия отчетен период.

Г л а в а  с е д е м н а д е с е т а

ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ 
ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ В ЛЕЧЕБНИ 
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЛЕ-
ЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
С ЛЕГЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДО 
48 ЧАСА И ДИСПАНСЕРИ СЪС СТАЦИОНАР

Раздел I
Специални условия за сключване и изпълнение 

на договори за оказване на ВСМД

Чл. 273. (1) Националната здравноосигурителна 
каса сключва договори за оказване на ВСМД, 
включени в приложение № 4 към член единствен 
на Наредба № 40 от 2004 г. 

(2) Договорите по ал. 1 се сключват съгласно 
приложение № 20 „Изисквания за сключване на 
договор с НЗОК за извършване на ВСМД по 
приложение № 4 към член единствен на Наредба 
№ 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет 
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на 
НЗОК“.

Чл. 274. Страна по договор с НЗОК за извърш-
ване на ВСМД може да бъде лечебно заведение 
за БП, лечебно заведение за СИМП с разкрити 
легла за наблюдение и лечение до 48 часа или 
диспансери със стационар, което отговаря на об-
щите условия по чл. 17, ал. 1, букви „а“, „б“ и „в“,  
както и на следните специални условия:

1. лечебното заведение има разрешение от 
министъра на здравеопазването за осъществяване 
на лечебна дейност по специалности или регис-
трация в РЦЗ за лечебни заведения за СИМП с 
разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 
часа, посочени в приложение № 20, за ВСМД; 

2. в лечебното заведение работят специалисти, 
отговарящи на изискванията на Наредба № 34 
от 2006 г.;

3. наличие в лечебното заведение на функ-
ционираща и изправна медицинска апаратура и 
оборудване, както и на медицински инструмента-
риум, посочени в приложение № 20 за съответните 
ВСМД, които то ще изпълнява;

4. лечебното заведение е оборудвано със и 
поддържа актуални модули на специализиран 
софтуер за болници за отчет на дейността в ЦУ 
на НЗОК съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗО.

Раздел II
Необходими документи за сключване на договори 

за оказване на ВСМД

Чл. 275. Лечебните заведения, желаещи да 
сключат договор за оказване на ВСМД, представят 
в РЗОК заявление, към което прилагат следните 
документи:

1. документ за съдебна/търговска регистрация 
или удостоверение за актуална съдебна/търговска 
регистрация;

2. копие от разрешението за осъществяване 
на лечебна дейност, издадено от министъра на 
здравеопазването – за лечебните заведения за 
болнична помощ и диспансери със стационар;



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  77   

3. копие от удостоверението за регистрация в 
РЦЗ на територията, обслужвана от РЗОК – за 
лечебното заведение за СИМП с разкрити легла 
за наблюдение и лечение до 48 часа;

4. декларация от управителя на лечебното за-
ведение по образец съгласно приложение № 19 за 
функционираща и изправна налична медицинска 
апаратура и оборудване, както и на медицински 
инструментариум, посочени в приложение № 20, 
за ВСМД, които ще изпълнява;

5. документи, удостоверяващи наличието на 
съответна квалификация на медицинските спе-
циалисти за извършване на ВСМД съгласно 
приложение № 20;

6. декларация от представляващия лечебното 
заведение за следните обстоятелства: 

а) за актуално членство  в РК на БЛС, която  
съдържа изходящ номер и дата на издаване на 
удостоверението с номер от националния ре-
гистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 
от ЗСОЛЛДМ – на лекарите, които ръководят, 
съответно работят в лечебното заведение; 

б) че не са с отнети права да упражняват ме-
дицинска професия в Р България  – на лекарите, 
които ръководят, съответно работят в лечебното 
заведение;

7. декларация от управляващия лечебното заве-
дение по образец, съгласно приложение № 19 – за 
функциониращи модули на специализиран софтуер 
за болници;

8. декларация по чл. 18 на хартиен носител 
за всички лекари, които ще оказват медицинска 
помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

9. копие от удостоверение за признаване на 
професионална квалификация по медицинска 
професия, както и удостоверение за признаване 
на специализация, издадени от министъра на 
здравеопазването по реда на Закона за признаване 
на професионални квалификации – за лекари-
те чужденци.

Чл. 276. В случаите, когато лечебно заведение 
едновременно кандидатства за оказване на БП и 
ВСМД, изискуемите документи за сключване на 
договор, които се дублират, се представят в един 
екземпляр.

Чл. 277. Лечебните заведения, сключили договор 
с НЗОК за изпълнение на ВСМД в съответствие 
с решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2000 г. на УС 
на НЗОК и действащите разпоредби на НРД 2006, 
представят:

1. документ по чл. 275, т. 1 и 9;
2. документи по чл. 275, т. 2, 3 и 5 – само в 

случай на настъпили промени в обстоятелствата, 
отразени в тях, или декларация за липса на промени;

3. декларации по чл. 275, т. 4, 6, 7 и 8.
Чл. 278. Директорът на РЗОК разглежда 

подадените документи и сключва, респ. отказва 
сключване на договор при посочените по-горе 
условия и ред.

Чл. 279. При наличие на сключен договор 
изпълнителят на ВСМД е длъжен при промяна 
на всяко от обстоятелствата, удостоверени с 
документите по чл. 275, да уведоми РЗОК и да 
представи в срок до 5 работни дни от настъпване 
на промяната копие от съответния документ.

Чл. 280. Районната здравноосигурителна каса 
съхранява в досие на съответното лечебно заведение 
всички документи, приложени към заявлението за 
сключване на договор.

Раздел III
Условия и ред за оказване на ВСМД

Чл. 281. (1) ВСМД се извършват в полза на 
ЗЗОЛ, на които е издадено „Медицинско на-
правление за високоспециализирани дейности“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 3А) от специалист от лечебно 
заведение за СИМП, работещ в изпълнение на 
договор с НЗОК.

(2) Извън случаите по ал. 1 „Медицинско на-
правление за високоспециализирани дейности“ (бл. 
МЗ-НЗОК № 3А) може да бъде издадено от ОПЛ 
за ВСМД с код „04.80 Паравертебрални блокади 
и блокади на отделни нерви“.

Раздел IV
Цени, условия и ред за заплащане на ВСМД

Чл. 282. Националната здравноосигурителна 
каса заплаща следните цени за извършени и от-
четени ВСМД:

№ 
по 
ред

Название на дейността Цена 
(лв.)

1 2 3
1 Амниоцентеза, хорионбиопсия, хорио-

центеза
15,15

2 Диагностична и терапевтична пункция 
под ехографски или рентгенов контрол 
на медиастинум

40,40

3 Диагностична и терапевтична пункция 
под ехографски или рентгенов контрол 
на бял дроб

40,40

4 Диагностична и терапевтична пункция 
под ехографски или рентгенов контрол 
на панкреас

40,40

5 Диагностична и терапевтична пункция 
под ехографски или рентгенов контрол 
на черен дроб

40,40

6 Диагностична и терапевтична пункция 
под ехографски или рентгенов контрол 
на бъбреци

40,40

7 Диагностична и терапевтична пункция 
под ехографски или рентгенов контрол 
на яйчници или телесни кухини

40,40

8 Фибробронхоскопия с/без биопсия 35,35
9 Трансторакална плеврална биопсия 35,35
10 Трансторакална иглена биопсия на ин-

траторакални процеси под рентгенов или 
ехографски контрол

35,35

11 Дренаж на плеврална кухина – затворен 35,35
12 Паравертебрални блокади и блокади на 

отделни нерви
23,23

13 Хирургична обработка на усложнена 
оперативна рана след гръдни  операции

23,23

14 Първична херметизация на гръдна стена 12,12
15 Провеждане на парентерална химиотера-

пия по терапевтична схема
12,12

16 Инцизия и/или хирургичен шев на меки 
тъкани при наранявания в областта на 
шията и главата

23,23

17 Фасциотомия 17,17
18 Миотомия 17,17
19 Бурзотомия 17,17
20 Ганглионектомия 17,17
21 Бурзектомия 17,17
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1 2 3
22 Шев на мускули (фасции) при травми 23,23
23 Напасване на протеза на горен или долен 

крайник
9,09

24 Задна назална тампонада 23,23
25 Закрито наместване на носна фрактура 33,33
26 Надпрагова аудиометрия – тимпаноме-

трия и импедансметрия
5,05

27 Аспирация на сперматоцеле 15,15
28 Инцизия на тестис, инцизия на фуникулус 

сперматикус
17,17

29 Вземане на биопсичен материал от скротум 
и туника вагиналис

17,17

30 Инцизия и дренаж на скротума и туника 
вагиналис

23,23

31 Вземане на биопсичен материал от бъбрек 21,21
32 Поетапна вертикализация и обучение в 

ходене
23,23

33 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза 46,46
34 Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI 58,58
35 Сцинтиграфия на бъбреци с 99 м 

Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ
58,58

36 Белодробна сцинтиграфия 58,58
37 Радионуклидна нефрография със 131 

J-хипуран 46,46
38 Изследване на остатъчна уринахипуран 24,24
39 Костна сцинтиграфия 70,70

Чл. 283.(1) Изпълнителят на ВСМД еже-
месечно отчита извършените дейности, като 
представя в РЗОК по утвърден график от 3-то 
до 10-о число на месеца, следващ отчетния, елек-
тронен отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, 
отразена в амбулаторни листове в определен от 
НЗОК формат, и с „Медицинско направление за 
високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 3А) заедно с фактура, финансовите отчетни 
документи, а за осигурени в друга държава 
лица – и копие от удостоверителния документ 
за право на обезщетения в натура в случай на 
болест, майчинство, трудови злополуки или про-
фесионални заболявания.

(2) Отчитането на дейността се осъществява и 
с модули на специализиран софтуер за болници в 
ЦУ на НЗОК съгласно Условия и ред за електронно 
отчитане на изпълнителите на болнична помощ 
чрез модули на специализиран болничен софтуер.

(3) Заплащането по ал. 1 е месечно след про-
верка на фактура, финансово-отчетните документи, 
първичните медицински документи и електронен 
отчет за извършената дейност на ЗЗОЛ, отразена в 
амбулаторни листове в определен от НЗОК формат.

Д Я Л  I I
ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Г л а в а  о с е м н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ

Раздел I
Условия и ред за сключване на договори за оказ-

ване на извънболнична дентална помощ

Чл. 284. Страна по договор за оказване на из-
вънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с НЗОК 
може да бъде лечебно заведение, което отговаря 
на общите условия по чл. 17, ал. 1, т. 1 и следните 
специални условия:

а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ на терито-
рията на съответната РЗОК с предмет на дейност/
дейности, за който желае да сключи договор; 

б) разполага и поддържа за срока на действие 
на договора изискуемо дентално и техническо обо-
рудване и обзавеждане съгласно приложение № 21 
„Изисквания на НЗОК за сключване на договор с 
изпълнители на извънболнична дентална помощ“.

Чл. 285. Страна по договор за оказване на 
специализирана хирургична извънболнична ден-
тална помощ може да бъде лечебно заведение за 
ИзвбДП, което отговаря на условията по чл. 284 
и в което работи лекар по дентална медицина с 
призната специалност „Орална хирургия“ и/или 
„Челюстна хирургия“.

Чл. 286. Страна по договор за оказване на 
СИДП по специалност „Детска дентална медици-
на“ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, 
което отговаря на условията по чл. 284 и в което 
работи лекар по дентална медицина с призната 
специалност „Детска дентална медицина“.

Чл. 287. Страна по договор за оказване на 
СИДП под обща анестезия за ЗЗОЛ до 18-годишна 
възраст с психични заболявания може да бъде 
лечебно заведение, което отговаря на условията 
по чл. 284 и в което работят лекар по дентална 
медицина с призната специалност „Детска дентал-
на медицина“ и/или лекар по дентална медицина 
с призната специалност „Орална хирургия“ или 
„Челюстна хирургия“. Лечебното заведение трябва 
да отговаря на медицинския стандарт „Анестезия 
и интензивно лечение“.

Чл. 288. Страна по договор за извършване 
на секторна рентгенография на зъби и ортопан-
томография може да бъде лечебно заведение за 
ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ, с предмет на дей-
ност рентгенография, което отговаря на условията 
по чл. 284 и в което работи лекар по дентална 
медицина, притежаващ разрешение за извършване 
на рентгенографска дейност, като квалификацията 
се доказва с документ, издаден от МЗ или меди-
цински университет. 

Чл. 289. Ако лечебното заведение, изпълнител 
на дентална помощ по договор с НЗОК, притежава 
подвижни структури съгласно Наредба №  19 за 
водене на регистър на лечебните заведения за 
извънболнична помощ и хосписите (Наредба № 19 
от 1999 г.), те трябва да отговарят на условията 
по чл. 284 и чл. 286. Националната здравноосигу-
рителна каса заплаща за дейности, извършени в 
подвижни структури, само ако последните работят 
в населени места с неблагоприятни условия и 
дейностите се извършват непрекъснато в едно и 
също населено място не по-малко от 3 месеца.

Чл. 290. Националната здравноосигурителна 
каса сключва само по един договор с изпъл-
нител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК за 
всеки един от предметите на дейност (първична, 
специализирана), като изпълнението може да се 
осъществява на няколко места на територията на 
съответната РЗОК.

Чл. 291. Лечебните заведения за ИзвбДП, же-
лаещи да сключат договор със съответната РЗОК, 
на чиято територия са регистрирани, представят 
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заявление по образец, утвърден от директора на 
НЗОК, към което прилагат документи, удостове-
ряващи условията по чл. 285 – чл. 288, както и:

1. документ за съдебна регистрация и/или 
удостоверение за актуална съдебна регистрация 
(лечебните заведения, вписани съгласно Закона 
за търговския регистър (ЗТР), посочват в заяв-
лението за сключване на договор само Единен 
идентификационен код (ЕИК);

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

3. декларация на хартиен и електронен носи-
тел по образец, посочен в приложение № 21, за 
дейността на лечебното заведение за ИДП;

4. удостоверение за актуално членство в съ-
ответната РК на БЗС с номер от националния 
регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 
от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на 
БЗС,  както и декларация, че не са с отнети права 
да упражняват дентална медицинска професия в 
Р България  – на лекарите по дентална медицина, 
които работят в лечебни заведения – индивидуална 
или групова практика;

5. извън случаите по т. 4 се подава деклара-
ция от представляващия лечебното заведение за 
следните обстоятелства: 

а) за актуално членство  в съответната РК на 
БЗС, която съдържа изходящ номер и дата на 
издаване на удостоверението с номер от национал-
ния регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, ал. 1, 
т. 3 от ЗСОЛЛДМ – на лекарите по дентална 
медицина, които ръководят, съответно работят в 
лечебното заведение; 

б) не са с отнети права да упражняват дентална 
медицинска професия в Р България – на лекарите 
по дентална медицина, които ръководят, съответно 
работят в лечебното заведение;

6. копие от удостоверение за признаване на 
професионална квалификация по медицинска 
професия, както и удостоверение за признаване 
на специализация, издадени от министъра на 
здравеопазването по реда на Закона за признаване 
на професионални квалификации – за лекари-
те чужденци;

7. декларация за регистрирано лечебно заведе-
ние на територията на друга РЗОК;

8. регистрация по БУЛСТАТ;
9. график и маршрут на подвижните структу-

ри – за лечебните заведения с разкрити подвижни 
структури.

Чл. 292. Изпълнителите на ИзвбДП, сключи-
ли договор с НЗОК в съответствие с Решение 
№  РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС на НЗОК 
и действащите разпоредби на НРД 2006, прилагат 
само следните документи:

1. в случай на настъпили промени – доку-
менти по чл. 291, т. 2 и т. 8, както и документи, 
удостоверяващи условията по чл. 285 – 288 или 
декларация за липса на промени;

2. декларация по чл. 291, т. 3 – на хартиен и 
на електронен носител, и декларация по чл. 291, 
т. 5 и т. 7; 

3. документ по  чл. 291, т. 4, т. 6 и т. 9. 

Чл. 293. Директорът на РЗОК не може да из-
исква от лечебното заведение за дентална помощ 
други документи при сключване на договор с НЗОК 
освен посочените в чл. 291 и чл. 292.

Чл. 294. При промяна на всяко от обстоятел-
ствата по чл. 285 – 288, чл. 291 и чл. 292 изпъл-
нителят на ИзвбДП е длъжен да уведоми РЗОК, 
като изпрати и копие от съответния документ в 
7-дневен срок от настъпване на промяната. 

Раздел II
Права и задължения на изпълнителите на извън-

болнична дентална медицинска помощ

Чл. 295. Изпълнителите на дентална медицин-
ска помощ осъществяват дейността си съгласно 
изискванията на чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ и Кодекса за 
професионална етика на стоматолозите от 2006 г.

Чл. 296. (1) Изпълнителите на дентална меди-
цинска помощ имат право:

1. да получат договореното заплащане за извър-
шените дейности при условията и по реда на НРД;

2. да получават текуща информация и съдействие 
относно възложените им за изпълнение дейности.

(2) При сключване на договора между НЗОК 
и ИДП, РЗОК осигурява на ИДП текста на НРД 
и неговите приложения на магнитен носител, 
предоставен от ИДП.

Чл. 297. Изпълнителите на дентална медицин-
ска помощ:

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

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

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

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

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

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

Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична 

дентална помощ

Чл. 298. (1) Извънболнична дентална меди-
цинска помощ при условията и по реда на този 
раздел се оказва на ЗЗОЛ, осъществили правото 
си на свободен избор, преглед и лечение от ле-
кар по дентална медицина в лечебно заведение 
за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК, в амбу-
латорията, включително в подвижната структура, 
посочена в договора с ИДП.

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

Чл. 299. За лицата, настанени в домове за 
медико-социални услуги, за децата, настанени в 
специалните училища и домовете за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, 
за лицата, задържани под стража, лишените от сво-
бода, които нямат достъп до дентална медицинска 
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помощ поради липса на лекар по дентална меди-
цина, работещ в съответното заведение, изборът 
на лекар по дентална медицина се осъществява 
служебно от директора на съответната РЗОК и 
председателя на съответната районна колегия на 
БЗС съгласувано с ръководителя на съответната 
структура.

Чл. 300. (1) Задължително здравноосигурените 
лица могат свободно да осъществяват или про-
менят избора си на лекар по дентална медицина 
за всяка от договорените дейности през срока на 
действие на НРД.

(2) Задължително здравноосигурените лица 
получават договорената дентална помощ само след 
доказване на здравноосигурителните си права и 
представяне на здравноосигурителна книжка на 
избрания лекар по дентална медицина.

Чл. 301. (1) Часовете за прием на ЗЗОЛ се 
уговарят предварително между изпълнителя на 
ИзвбДП и ЗЗОЛ.

(2) Лекарите по дентална медицина, работещи 
в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят на видно 
място в амбулаторията списък с информация за 
пакетите, обемите и стойностите на договорените 
дейности съгласно приложение № 22.

Чл. 302. Общопрактикуващият лекар по ден-
тална медицина и лекарят по дентална медици-
на – специалист, задължително попълват за всяко 
ЗЗОЛ месечен „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 2), в който се отбелязва оказаната дентална 
помощ.

Чл. 303. Всеки лекар по дентална медицина 
отчита извършени дентални дейности съобразно 
определено времетраене за всяка дентална дейност 
съгласно чл. 337, но не повече от 6 часа средно 
дневно, считано при петдневна работна седмица, 
изчислено за един календарен месец, независимо 
от броя сключени договори като изпълнител и/
или като наето лице.

Чл. 304. (1) Документацията, която е длъжен 
да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този 
договор, включва:

1. здравноосигурителна книжка (ЗОК);
2. първични медицински и отчетни финансови 

документи, които се съхраняват от изпълнителя 
на ИзвбДП.

(2) В здравноосигурителната книжка на ЗЗОЛ 
се отбелязват данните на лекаря по дентална 
медицина, извършил дейността, подписът и пе-
чатът на същия, кодът на дейността и кодът на 
съответния зъб по договора с НЗОК и датата на 
извършването.

(3) При изчерпване на страниците в здравноо-
сигурителната книжка се използва допълнителен 
лист-притурка към нея по образец. 

(4) Националната здравноосигурителна каса 
отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя на 
ЗЗОЛ чрез РЗОК след представяне на здравноо-
сигурителна книжка.

(5) При попълване на здравноосигурителната 
книжка на ЗЗОЛ се спазва хронологията по ка-
лендарни години.

Чл. 305. При подмяна на здравноосигурителната 
книжка или притурка към нея РЗОК служебно 
вписва извършените за последната календарна 
година дентални дейности.

Чл. 306. (1) При необходимост от дентално 
лечение под обща анестезия на ЗЗОЛ до 18-го-
дишна възраст с психични заболявания общо-
практикуващият лекар по дентална медицина 
или лекарят по дентална медицина – специалист, 
насочва ЗЗОЛ към специалист със специалност 
„Психиатрия“ с „Медицинско направление за 
консултация или провеждане на съвместно ле-
чение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3); към специалист със 
специалност „Анестезиология и интензивно лече-
ние“ с „Медицинско направление за извършване 
на високоспециализирани медицински дейности“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 3А).

(2) Въз основа на издадените от специалиста 
психиатър „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК 
№ 1), съдържащ диагноза и заключение за не-
обходимостта от това лечение, и „Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК № 3) общо-
практикуващият лекар по дентална медицина 
или лекарят по дентална медицина – специалист, 
насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специализирана 
извънболнична дентална помощ под обща анес-
тезия за ЗЗОЛ до 18-годишна възраст с психични 
заболявания.

Раздел IV
Пакети и обеми дейности в извънболничната 

дентална помощ

Чл. 307. Изпълнителят на ПИДП извършва за 
всяко ЗЗОЛ, потърсило дентална помощ, следния 
обем дейности по приложение № 22, диференциран 
по възрастови групи:

1. при ЗЗОЛ на възраст до 18 години:
а) обстоен профилактичен преглед със снемане 

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

б) до 4 лечебни дейности за съответната кален-
дарна година, като в тях се включват до две лече-
ния на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

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

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

б) до две лечебни дейности за съответната 
календарна година;

3. при бременни ЗЗОЛ денталният статус се 
отразява и в „Карта за профилактика на бремен-
ността“, издадена по чл. 140, т. 11.

Чл. 308. Изпълнителите на СИДП по специалност 
„Детска дентална медицина“ извършват за всяко 
ЗЗОЛ на възраст до 18 години, потърсило дентална 
помощ, обема дейности по приложение № 22.

Чл. 309. За всяко ЗЗОЛ под 18-годишна въз-
раст с психични заболявания, потърсило дентална 
помощ, изпълнителите на СИДП извършват под 
обща анестезия дейности по договорените пакети 
заболявания съгласно приложение № 22 без огра-
ничения на обема.

Раздел V
Цени и заплащане на дейностите в извънболнич-

ната дентална помощ

Чл. 310. (1) Договорената и извършената 
дейност от изпълнителите на извънболнична 
дентална помощ се заплаща на база на следните 
договорени цени:
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1. обстоен профилактичен преглед за установя-
ване на орален статус и изготвяне на амбулаторен 
лист – 8,24 лв.;

2. обтурация с амалгама или химичен компо-
зит – 25,13 лв.;

3. екстракция на временен зъб, вкл. анестези-
ята – 11,98 лв.;

4. екстракция на постоянен зъб, вкл. анесте-
зията – 25,13 лв.;

5. лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб (включва всички дейности без об-
турация) – 26,62 лв.;

6. лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) – 81,23 лв.

(2) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща изцяло или частично договорения обем 
дейности, както следва:

1. при ЗЗОЛ до 18 години:
а) обстоен профилактичен преглед за устано-

вяване на орален статус и изготвяне на амбула-
торен лист, в т. ч. един допълнителен преглед за 
бременни – 6,44 лв.; 

б) обтурация с амалгама или химичен компо-
зит – 25,13 лв.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестези-
ята – 11,98 лв.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анесте-
зията – 25,13 лв.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб (включва всички дейности без об-
турацията) – 21,92 лв.; 

е) лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) – 68,93 лв.;

2. при ЗЗОЛ на възраст над 18 години:
а) обстоен преглед за установяване на орален 

статус и изготвяне на амбулаторен лист, в т. ч. 
един допълнителен преглед за бременни – 6,44 лв.;

б) обтурация с амалгама или химичен компо-
зит – 21,13 лв.; 

в) екстракция на зъб, вкл. анестезията – 21,13 лв. 
Чл. 311. (1) Националната здравноосигурителна 

каса заплаща договорената и извършената дейност 
от изпълнителите на специализирана хирургична 
извънболнична дентална помощ на база на след-
ните договорени цени:

1. специализиран обстоен преглед – 9,10 лв.;
2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, 

вкл. анестезия – 19,40 лв.;
3. за екстракция на дълбоко фрактуриран и 

дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезия -35,10 лв.;
4. за контролен преглед след някоя от дейност-

ите по т. 2 и т. 3 – 4,60 лв.
(2) При ЗЗОЛ на възраст до 18 години НЗОК 

заплаща частично договорения обем дейности по 
цени, както следва:

1. специализиран обстоен преглед – 7,30 лв.;
2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, 

вкл. анестезията – 16,40 лв.;
3. екстракция на дълбоко фрактуриран или 

дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезията -30,10 лв.;
4. контролен преглед след някоя от дейностите 

по т. 2 и 3 – 3,80 лв.

(3) При ЗЗОЛ на възраст над 18 години НЗОК 
заплаща частично договорения обем дейности по 
цени, както следва:

1. специализиран обстоен преглед – 7,30 лв.;
2. за инцизия в съединителнотъканни ложи, 

вкл. анестезията – 11,90 лв.;
3. екстракция на дълбоко фрактуриран или 

дълбоко разрушен зъб, вкл. анестезията – 21,60 лв.;
4. контролен преглед след някоя от дейностите 

по т. 2 и 3  – 3,80 лв.
(4) Националната здравноосигурителна каса 

заплаща договорената и извършената дейност от 
изпълнителите на специализирана извънболнична 
дентална помощ по специалност „детска дентална 
медицина“, на база на следните договорени цени:

1. при ЗЗОЛ до 18 години:
а) обстоен профилактичен преглед за устано-

вяване на орален статус и изготвяне на амбула-
торен лист, в т. ч. един допълнителен преглед за 
бременни – 9,10 лв.; 

б) обтурация с амалгама или химичен компо-
зит – 27,64 лв.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестези-
ята – 13,18 лв.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анесте-
зията – 27,64 лв.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб (включва всички дейности без об-
турацията) – 29,28 лв.; 

е) лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) – 89,35 лв.

(5) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща изцяло или частично договорения обем 
дейности на изпълнителите на специализирана 
извънболнична дентална помощ по специалност 
„детска дентална медицина“, както следва:

1. при ЗЗОЛ до 18 години:
а) обстоен профилактичен преглед за устано-

вяване на орален статус и изготвяне на амбула-
торен лист, в т. ч. един допълнителен преглед за 
бременни – 7,30 лв.; 

б) обтурация с амалгама или химичен компо-
зит – 27,64 лв.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анестези-
ята – 13,18 лв.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анесте-
зията – 27,64 лв.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб (включва всички дейности без об-
турацията) – 24,58 лв.; 

е) лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) – 77,05 лв.

Чл. 312.  Националната здравноосигурителна 
каса заплаща изцяло денталните дейности по 
договорените пакети и обеми за ПИДП и СИДП 
по цените в чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 1 и ал. 4 
за следните лица:

1. лицата, настанени в домове за медико-со-
циални услуги;

2. децата, настанени в специалните училища 
и домовете за отглеждане и възпитание на деца, 
лишени от родителска грижа, включително и след 
навършване на 18 години;



СТР.  82  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

3. лицата, задържани под стража.
Чл. 313. Националната здравноосигурителна 

каса заплаща изцяло договорената и извършената 
дейност по чл. 310, ал. 1 и чл. 311, ал. 1 и ал. 4 от 
изпълнителите на специализирана извънболнична 
дентална помощ под обща или венозна анестезия 
за ЗЗОЛ до 18 години с психични заболявания, 
както следва:

1. обстоен преглед от лекар по дентална меди-
цина за установяване на орален статус и изготвяне 
на амбулаторен лист с насочване към специалист-
психиатър – 17,30 лв.;

2. обстоен преглед от специалист-психиатър 
със заключение, съдържащо диагноза за психично 
заболяване и необходимостта от дентално лечение 
под обща анестезия и насочване с медицинско 
направление към лекар – специалист по дентал-
на медицина (по детска дентална медицина или 
орална, или лицево-челюстна хирургия), от лечебно 
заведение, сключило договор за тази дейност;

3. снемане на анестезиологичен статус за пла-
ниране на оперативна интервенция с анестезия;

4. обща или венозна анестезия – 41,25 лв. на час: 
а) не повече от 180 мин. в лечебни заведения за 

специализирана извънболнична дентална помощ; 
б) не повече от 360 мин. в лечебни заведения 

за болнична помощ;
5. обтурация с амалгама или химичен компо-

зит – 38,60 лв.;
6. екстракция на временен зъб – 19,95 лв.;
7. екстракция на постоянен зъб – 38,60 лв.;
8. лечение на пулпит или периодонтит на 

временен зъб (включва всички дейности без об-
турацията) – 42,60 лв.;

9. лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) – 139,70 лв.;

10. инцизия в съединителнотъканни ложи –  
30,60 лв.;

11. екстракция на дълбоко фрактуриран или 
дълбоко разрушен зъб – 55,90 лв.;

12. контролен преглед след някоя от горните 
две дейности – 8,05 лв.;

13. 24-часово активно наблюдение при необхо-
димост след общата анестезия – 25,30 лв.

Чл. 314. Изпълнителят на извънболнична ден-
тална помощ има право на пряко заплащане и/
или доплащане от ЗЗОЛ в следните случаи:

1. при доплащане до пълните договорени 
стойности на извънболничната дентална помощ 
по чл. 310 и чл. 311;

2. когато лицето е получило полагащия му се 
обем дейности съгласно настоящите условия и 
желае да продължи лечението си;

3. когато необходимото лечение обхваща 
лечебно-диагностични дейности, невключени в 
посочения пакет по настоящите условия;

4. когато при дейност, заплащана от НЗОК, 
лицето изрично предпочете методики, средства 
или материали, невключени в посочения пакет 
по настоящите условия.

Чл. 315. (1) За секторна рентгенография на зъби 
и ортопантомография се заплаща на изпълнител 
на ИзвбДП, притежаващ разрешение за извърш-

ване на рентгенографска дейност по чл. 288, ако 
е назначена с направление за медико-диагнос-
тична дейност от изпълнител на извънболнична 
дентална помощ. 

(2) За ИДП не се прилага реда за определяне 
на стойностите за медико-диагностични изслед-
вания – рентгенографски изследвания.

(3) Редът на назначаване, заплащане и отчитане 
на рентгенографски изследвания от изпълнителите 
на извънболнична дентална помощ е както при 
изпълнителите на СМДИ.

Чл. 316. На изпълнители на ИзвбДП, които 
са в договорни отношения с НЗОК, се заплаща 
отчетена експертизна дейност, извършена по ус-
тановения ред.

Чл. 317. (1) Националната здравноосигурителна 
каса заплаща 2,50 лв. за отчетена експертиза на 
временната неработоспособност на всеки член на 
обща или специализирана ЛКК, но на не повече 
от трима.

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

(3) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща 2,50 лв. за отчетен преглед, поискан от 
ЛКК и РКМЕ. 

(4) Прегледът по ал. 3 се отчита с отрязък 
от „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-
НЗОК № 6).

(5) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща извършените медико-диагностични дей-
ности, изискани от ЛКК.

Чл. 318. Националната здравноосигурителна 
каса заплаща на изпълнител на ИзвбДП след 
проверка по фактура, спецификация и изискваните 
отчетни документи. Денталната помощ, оказана 
на осигурени в други държави лица, се отчита на 
отделна фактура, придружена със съответните фи-
нансово-отчетни документи, първични документи, 
копие от удостоверителния документ за право на 
обезщетения в натура в случай на болест, майчин-
ство, трудови злополуки или професионални забо-
лявания и „Декларация при ползване от осигурени 
лица на права на спешна и неотложна помощ от 
пакета на НЗОК срещу представена ЕЗОК или 
удостоверение, временно заместващо ЕЗОК“.

Чл. 319. (1) Изпълнителите на ИзвбДП, сключи-
ли договор с НЗОК, представят ежемесечни отчети 
за дейността си на РЗОК по утвърден график до 
3-тия работен ден на месеца, следващ отчетния.

(2) Районната здравноосигурителна каса из-
вършва плащанията до 30-о число на месеца, 
следващ отчетния.

Чл. 320. (1) Условия за плащане на ИДП са 
точно и правилно попълнените документи съгласно 
настоящите условия.

(2) Районната здравноосигурителна каса не 
заплаща по настоящия ред за извършени дейности 
от изпълнител, ако те не са отчетени до 3-тия 
работен ден на третия месец, следващ отчетния, а 
за ИДП, отчитащи медико-диагностична дейност 
на втория месец, следващ отчетния.

Чл. 321. При нарушена структура на файла, 
водеща до невъзможност за обработка на елек-
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тронния отчет по вина на ИДП, РЗОК връща 
електронния отчет на ИДП. Изпълнителят на 
дентална помощ коригира електронния отчет в 
сроковете по чл. 319, ал. 1.

Чл. 322. При констатиране на неправилно 
попълнени данни и/или грешки, установени при 
обработката на електронните отчети, РЗОК инфор-
мира изпълнителите на дентална помощ с писмени 
указания за необходимите корекции и допълнения. 
Дължимата сума се заплаща след уточняване на 
данните в определения срок.

Чл. 323. (1) При необходими корекции и до-
пълнения на финасово-отчетните документи по 
чл. 318 РЗОК връща фактурата и спецификацията 
към нея на ИДП с писмени указания за необхо-
димите корекции и допълнения, но не по-късно 
от 15-о число на месеца на отчитане. В срок до 
3 работни дни ИДП се задължава да представи 
фактурата с кредитно/дебитно известие към нея 
и спецификацията към тях. В случай на отказ от 
страна на ИДП за корекции и допълнения фак-
турата с кредитно/дебитно известие към нея и 
спецификацията се придружават от отказ на ИДП, 
предоставен в писмена форма.

(2) Средствата се превеждат на ИДП до 7 
работни дни след получаване на коригираните 
документи.

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

Чл. 324. Плащанията се извършват в левове по 
банков път по обявена от ИДП банкова сметка.

Чл. 325. (1) За неверни данни, посочени в 
отчетите и справките, изискуеми по договора, 
ИДП носят отговорност съгласно условията на 
този договор.

(2) Отговорност не се търси и амбулаторни-
те листове се коригират от ИДП в момента на 
отчитането, в случай че при приемането им се 
установяват следните фактически грешки:

а) сгрешен код на дейност при правилно по-
пълване на диагноза и извършена дейност;

б) неточно посочен номер и дата на амбула-
торния лист;

в) липса или грешен личен професионален код 
на ИДП при вярно изписани три имена на лекаря 
по дентална медицина;

г) липса или грешен ЕГН на ЗЗОЛ в амбулатор-
ния лист при вярно изписани три имена на ЗЗОЛ.

Чл. 326. В случай че РЗОК не заплати на ИДП 
извършените дейности в сроковете, определени с 
договора с ИДП, тя дължи на изпълнителя законна 
лихва за просроченото време.

Чл. 327. (1) Представителите на БЗС и НЗОК 
ежемесечно наблюдават и анализират изпълне-
нието на бюджета за годината в частта на здрав-
ноосигурителните плащания за извънболнична 
дентална помощ.

(2) В случай, че очакваното изпълнение на бю-
джета към 30 юни на съответната година надхвърля 
с повече от 25 на сто половината от предвидените 
в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за заплащане на 
извънболничната дентална помощ, в срок до 20 
юни НЗОК и БЗС извършват корекция в цените 

на денталните дейности по чл. 310 и чл. 311, така 
че очакваният разход по параграфа до края на 
годината да не се отклонява с повече от 10 на сто.

(3) В случай, че очакваното изпълнение на 
бюджета към 30 юли на съответната година над-
хвърля с повече от 22 на сто от предвидените за 
седемте месеца в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за 
заплащане на извънболничната дентална помощ, 
в срок до 20 юли НЗОК и БЗС извършват корек-
ция в цените на денталните дейности по чл. 310 и 
чл. 311, така че очакваният разход по параграфа 
до края на годината да не се отклонява с повече 
от 10 на сто.

(4) В случай, че очакваното изпълнение на 
бюджета към 30 август на съответната година 
надхвърля с повече от 18 на сто от предвидените 
за осемте месеца в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за 
заплащане на извънболничната дентална помощ, в 
срок до 20 август НЗОК и БЗС извършват корек-
ция в цените на денталните дейности по чл. 310 и 
чл. 311, така че очакваният разход по параграфа 
до края на годината да не се отклонява с повече 
от 10 на сто.

(5) В случай, че очакваното изпълнение на 
бюджета към 30 септември на съответната година 
надхвърля с повече от 15 на сто три четвърти от 
предвидените в ЗБНЗОК за 2010 г. средства за 
заплащане на извънболничната дентална помощ, 
в срок до 20 септември НЗОК и БЗС извършват 
корекция в цените на денталните дейности по 
чл. 310 и чл. 311, така че очакваният разход по 
параграфа до края на годината да не се отклонява 
с повече от 10 на сто.

(6) Коригираните цени се приемат с протокол, 
подписан от оторизираните представители на 
БЗС, упълномощени от управителния съвет на 
БЗС – от една страна, и директора на НЗОК – от 
друга страна, не по-късно от 25-о число на ме-
сеца и се прилагат считано от първо число на 
следващия месец.

(7) В случай че страните не подпишат прото-
кола по ал. 6, директорът на НЗОК има право 
да извърши едностранно корекцията на цените, в 
съответствие с правилата по  ал. 2 – 5. Кориги-
раните цени се прилагат считано от първо число 
на следващия месец и са задължителни за всички 
изпълнители.

Чл. 328. (1) Директорът на НЗОК определя 
списък с населените места, определени като прак-
тики с неблагоприятни условия за изпълнители на 
дентална помощ, съгласно методика. 

(2) Изпълнителят на ИДП има право на допъл-
нително заплащане, когато населеното място, в 
което е разкрита амбулаторията му, е определено 
като неблагоприятно, при наличие едновременно 
на следните условия:

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

2. дейността, за която допълнително се заплаща, 
се извършва в амбулатория, разкрита в населено 
място, включено в списъка по ал. 1. 

(3) Националната здравноосигурителна каса 
заплаща на изпълнителите по ал. 1 допълнител-
но 20% върху цените на денталните дейности по 
чл. 310, ал. 2. 
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Раздел VI
Документация и документооборот за изпълнителите 

на извънболнична дентална помощ

Чл. 329. Документацията, която е длъжен да 
води и съхранява в амбулаторията си всеки ИДП 
по оказване на дентална помощ по реда на ЗЗО, 
включва първични и отчетни документи.

Чл. 330. (1) Изпълнителят води следните 
първични документи по образци съгласно при-
ложение № 3:

1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2) – за 
изпълнителите от извънболничната дентална 
помощ;

2. „Направление за медико-диагностична дей-
ност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);

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

НЗОК № 6);
5. „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ-

НЗОК № 7);
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
7. „Медицинско направление за консултация 

или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-
НЗОК № 3);

8. „Медицинско направление за високоспеци-
ализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А) – за 
високоспециализирани дейности (за анестезиоло-
гична консултация).

(2) Документооборотът по ал. 1 е, както следва:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2) за 

извънболнична дентална помощ:
А. от лекаря по обща дентална медицина или 

от лекаря-специалист по дентална медицина:
Електронен отчет за извършената дейност на 

ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в опре-
делен от НЗОК формат, подписан с електронен 
подпис на лекаря по обща дентална медицина 
или от лекаря-специалист по дентална медицина, 
извършил дейностите, се предоставя в РЗОК до 
третия работен ден от месеца, следващ отчетния. 
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен 
носител, подписан от лекаря по обща дентална 
медицина или от лекаря-специалист по дентална 
медицина и ЗЗОЛ, формират амбулаторния журнал 
на лекаря по дентална медицина; екземпляр се 
издава и предоставя на пациента. 

Б. Националната здравноосигурителна каса 
определя електронния формат и информацията, 
съдържаща се в него, която изпълнителят на ДП 
ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на 
дейността си съгласно настоящите изисквания.

2. „Направление за медико-диагностична 
дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) – съставя се в два 
екземпляра от изпълнителя на извънболнична 
дентална помощ (общопрактикуващ лекар по 
дентална медицина или специалист) при необхо-
димост за провеждане на медико-диагностични 
изследвания на ЗЗОЛ; изследванията, включени 
в направлението, трябва да са само по един от 
договорените пакети за медико-диагностична 
дейност; изпълнителите на ИДП, извършили лабо-
раторните изследвания, отчитат документа заедно 
с финансовите отчетни документи в РЗОК, при-

дружен с електронен отчет, съдържащ назначените 
и извършени медико-диагностични изследвания, 
във формат, определен от НЗОК. 

3. „Рецептурна бланка“ (образец бл. МЗ-
НЗОК) – съставя се в два екземпляра от изпъл-
нителя на дентална помощ; първият екземпляр 
от рецептата се прилага към финансовия отчет и 
спецификация и се предават в РЗОК от аптеките, 
сключили договор с РЗОК; вторият екземпляр 
остава в аптеката, отпуснала лекарствата. 

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

Общият талон от „Талон за медицинска екс-
пертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №  6): 

1. при предварителни прегледи със специалисти 
за представяне пред ЛКК или ТЕЛК се връща на 
общопрактикуващия лекар по дентална медицина 
или специалиста, поискал консултациите, като се 
прилага към медицинското досие на здравнооси-
гуреното лице;

2. при изпращане към ЛКК остава при пред-
седателя на ЛКК, като се прилага към месечния 
отчет на ЛКК, представян в РЗОК;

3. при допълнително поискани прегледи от 
ЛКК се връща от ЗЗОЛ в ЛКК и се прилага към 
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК.

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

6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ 
119А) – издава се от ИДП за насочване на ЗЗОЛ 
към изпълнител на СИДП или изпълнител на 
ПИМП.

Чл. 331. (1) Амбулаторният лист, направлението 
за медико-диагностична дейност и рецептурната 
бланка се изготвят съгласно изисквания и рекви-
зити, посочени в приложение № 3.

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

Чл. 332. Изпълнителите на ИДП могат да 
използват разпечатани образци на следните до-
кументи:

1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК № 2);
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2. „Медицинско направление за консултация 
или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-
НЗОК № 3);

3. „Медицинско направление за високоспеци-
ализирани дейности“ (бл. МЗ-НЗОК № 3А);

4. „Направление за медико-диагностична дей-
ност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4);

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

6. Направление за хоспитализация (бл. МЗ-
НЗОК № 7);

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

Чл. 333. Финансовите отчетни документи към 
фактурите (спецификациите за месечно отчитане 
на дейността на изпълнителите на ИзвбДП) – при-
ложение № 5, се подготвят в два екземпляра от 
всички лечебни заведения, сключили договор с 
НЗОК. Първият екземпляр, придружен с факту-
ра, се предава в РЗОК до 3-тия работен ден на 
месеца, следващ отчетния. Вторият екземпляр 
остава в ИДП.

Чл. 334. В РЗОК се води отчетност за всички 
първични медицински и отчетни документи, ко-
ито ИДП представят за отчитане на извършената 
дейност: електронен отчет за извършената дейност 
на ЗЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в опре-
делен от НЗОК формат, спецификации и фактури 
и „Направление за медико-диагностична дейност“ 
(бл. МЗ-НЗОК № 4), придружено с електронен 
отчет, съдържащ назначените и извършени медико-
диагностични изследвания, във формат, определен 
от НЗОК, в случай, че са договорени.

Чл. 335. (1) При констатиране на неправилно 
попълнени данни във финансовите отчетни до-
кументи на ИДП РЗОК ги връща за корекция.

(2) За представени неверни данни в отчетите 
по договора се прилагат разпоредбите на чл. 24 
и чл. 25.

Чл. 336. (1) Изпълнителят на ПИДП:
1. насочва ЗЗОЛ към изпълнител на специали-

зирана хирургична извънболнична дентална помощ 
или към изпълнител на ПИМП с „Направление 
за консултация“ (бланка МЗ 119А);

2. насочва ЗЗОЛ към лечебно заведение – из-
пълнител на болнична помощ, с „Направление за 
хоспитализация“ (бланка МЗ-НЗОК № 7).

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

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

правление за хоспитализация“ (бл. МЗ-НЗОК № 7).

Раздел VII
Качество на дейностите в извънболничната ден-

тална помощ

Чл. 337. Показателите за качеството и ефек-
тивността на лечебната дейност в денталната 
медицина  са:

1. за достъпност: 
а) спазване на предварително уговорените 

часове за прием на ЗЗОЛ;
б) оказване на дентална медицинска помощ в 

рамките на договорените пакети и обеми дейности;

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

такта на обтурацията със съседния зъб;
д) оформяне на обтурацията в гингивалната 

основа;
е) правилно проведено ендодонтско лечение;
ж) ефективност на проведеното обезболяване;
з) правилно проведено лечение на възпалител-

ното заболяване;
3. спазване на установеното времетраене, както 

следва:
а) обстоен профилактичен преглед за установя-

ване на орален статус и изготвяне на амбулаторен 
лист 15 мин.;

б) обтурация с амалгама или химичен компо-
зит 26 мин.;

в) екстракция на временен зъб, вкл. анесте-
зията 17 мин.;

г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анесте-
зията, 22 мин.;

д) лечение на пулпит или периодонтит на 
временен зъб (включва всички дейности без об-
турацията) 39 мин.;

е) лечение на пулпит или периодонтит на 
постоянен зъб (включва всички дейности без 
обтурацията) 141 мин.;

ж) специализиран обстоен преглед 15 мин.;
з) инцизия в съединителнотъканни ложи, вклю-

чително анестезия, 20 мин.;
и) екстракция на дълбоко фрактуриран или 

дълбоко разрушен зъб, включително анестезия, 
45 мин.;

й) контролен преглед на някоя от дейностите по 
букви „з“ и „и“ (инцизия в съединителнотъканни 
ложи или екстракция на дълбоко фрактуриран или 
дълбоко разрушен зъб) 10 мин.;

4. показателите за спазване на установеното 
времетраене не се отнасят за лечението на лица 
до 18-годишна възраст с психични заболявания.

Чл. 338. (1) Качеството на договорените и от-
четени дейности (с изключение на лечението на 
пулпити и периодонтити) е гарантирано от ИДП 
за срок 12 последователни месеца от датата на 
извършване на дейността. 

(2) Когато в срока по ал. 1 се наложи повторно 
извършване на отчетена дейност (с изключение 
на лечението на пулпити и периодонтити), това 
става за сметка на ИДП. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на настоящия договор:
1. Задължително здравноосигурени лица се 

считат и лицата, за които се прилагат схемите 
за социална сигурност на ЕС, както и лицата, 
включени в международни спогодби за социал-
но осигуряване, по които Република България е 
страна, и доказали правата си с удостоверителни 
документи за право на обезщетения в натура в 
случай на болест, майчинство, трудови злополуки 
или професионални заболявания, съгласно при-
ложение № 4. 
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2 „Завършена клинична пътека“ е:
а) за хирургична/интервенционална КП – ко-

гато e извършенa основната хирургическа/интер-
венционална процедура; спазен е задължителният 
минимален болничен престой, посочен в съответ-
ната КП, и са извършени задължителните диагнос-
тични процедури, с които се отчита хирургичната 
пътека, като вид, брой и последователност на 
извършване, доказващи окончателната диагноза, 
както и предвидените следоперативни грижи;

б) за терапевтична КП – когато са извършени 
основни диагностични и терапевтични процедури, 
заложени в нея, и е спазен задължителният минима-
лен болничен престой, посочен в съответната КП.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящият рамков договор влиза в сила 
от 01.01.2010 г.

§ 3. Договорите с изпълнители на извънбол-
нична медицинска и/или дентална помощ влизат 
в сила, както следва:

1. от 1 януари 2010 г. при условиe, че съот-
ветният изпълнител до момента на сключване на 
новия договор е работил по договор с НЗОК за 
оказване на същия вид медицинска и/или ден-
тална помощ и че новият договор се подпише в 
срока по чл. 20;

2. от датата на подписване при условие, че из-
пълнителят по т. 1. е договорил дейност, която не 
е извършвал по договор с НЗОК през 2009 г. – за 
новата по вид дейност;

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

§ 4. В случай че лечебно заведение за извън-
болнична помощ/здравно заведение не сключи 
договор с НЗОК при настоящите условия, за 
извършената от него дейност от 1 януари 2010 г. 
до датата на отказа се подписва срочен договор.

§ 5. Договорите с изпълнители на болнична 
помощ влизат в сила от 1 януари 2010 г.

§ 6. В случай, че лечебно заведение за болнична 
помощ не сключи договор с НЗОК при настоящи-
те условия, за извършената от него дейност от 
1 януари 2010 г. до датата на отказа не се заплаща.

§ 7. Дейностите в извънболничната и болничната 
помощ, започнати преди 1 януари 2010 г. и завър-
шени след тази дата, се извършват и заплащат при 
условията и по реда на действащите разпоредби 
на Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. на УС 
на НЗОК и НРД 2006. 

§ 8. Дейностите в извънболничната и болничната 
помощ, назначени по реда на действащите разпо-
редби на Решение № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. 
на УС на НЗОК и НРД 2006, се извършват и 
заплащат по реда на настоящите условия, когато 
са започнати през 2010 г.

§ 9. Всички образци на първични медицински 
документи, приети с Решение №   РД-УС-04-17 
от 20.01.2009 г. на УС на НЗОК се прилагат до 
издаването на нови такива. 

§ 10. В случаите на констатирани нарушения, 
извършени до 31.ХII.2009 г. през периода на 
действие на предходния индивидуален договор с 
изпълнител на медицинска/дентална помощ, глоби 
и имуществени санкции се налагат по реда на ЗЗО.

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

§ 12. Директорите на РЗОК осъществяват 
ежедневен мониторинг на лечебните заведения, 
договорни партньори на НЗОК, формиращи най-
голям разход на територията на съответната РЗОК.

§ 13. Настоящият рамков договор се сключва 
на основание § 68, ал. 1 от преходните и заключи-
телните разпоредби на ЗЗО (в сила от 18.12.2009 г.) 
и се обнародва в „Държавен вестник“.

§ 14. Неразделна част от настоящия договор 
са следните приложения, които се подписват от 
страните по договора и се публикуват в притурка 
към ДВ: 

приложение 1 „Правна рамка“;
приложение 2 „Клинични пътеки, за които 

НЗОК сключва договор с лечебни заведения за 
специализирана извънболнична помощ“; 

приложение 3 „Първични медицински доку-
менти“;  

приложение 4 „Документи, свързани с оказ-
ване на медицинска и дентална помощ на лица, 
осигурени в други държави“; 

приложение 5 „Финансови документи“; 
приложение 6 „Списък на заболяванията, за 

които се издава „Рецептурна книжка на хронично 
болния“; 

приложение 7 „Списък на медицински изделия, 
заплащани от НЗОК“;

приложение 8 „Списък на диетични храни за 
специални медицински цели, заплащани от НЗОК“; 

приложение 9 „Кодове на заболяванията по 
списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г. на 
Министерството на здравеопазването, и кодове на 
специалности на лекари, назначаващи терапия“; 

приложение 10 „Образец на „Изисквания на 
НЗОК при издаване на протоколи за провеждане 
на лечение по конкретни заболявания и групи 
лекарства“;

приложение 11 „Изисквания на НЗОК за сключ-
ване на договор с лечебни заведения за първична 
извънболнична медицинска помощ“;

приложение 12 „Изисквания на НЗОК за 
сключване на договор с лечебни заведения за спе-
циализирана извънболнична медицинска помощ“; 

приложение 13 „Пакет дейности и изследвания 
на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“;  

приложение 14 „Списък със заболяванията, 
при които здравноосигурените лица са освободени 
от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО“; 

приложение 15 „Дейности на ОПЛ по имуно-
профилактика, програма „Детско здравеопазване“, 
профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, 
формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 
години и програма „Майчино здравеопазване“; 
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I. Въведение 
1. Физикалната и рехабилитационна медици-

на (ФРМ) е клинична медицинска специалност 
с преобладаваща терапевтична насоченост, 
която изучава биологичното въздействие на 
естествените и преформираните физикални 
фактори върху човешкия организъм и ги при-
лага за нуждите на: 

1.1. Профилактиката – с естествени (кли-
матични, слънчева радиация, вода, движение 
и др.) и преформирани физикални фактори.

1.2. Диагностиката – с преформирани фи-
зикални фактори, инструментални и мануални 
методи и тестове. 

1.3. Терапията – с подбор на подходящи 
естествени и/или преформирани физикални 
фактори, самостоятелно или в комбинация 
с фармакологични и други средства от ме-
дицинската практика според вида и фазата 
на основното заболяване и съпътстващите 
заболявания. 

1.4. Медицинската рехабилитация – за по-
стигане на максимална функционална годност 
и успешна ресоциализация на хората с увреж-
дания и застрашени от инвалидизация лица. 

1.5. Цялостното психо-соматично възстано-
вяване и/или стабилизиране на пациента.

2. Задачи на ФРМ: 
2.1. В преморбидния период – стимулиране 

на общата реактивност и закаляване на организ-
ма в рамките на провежданите профилактични 
и рекреационни мероприятия. 

2.2. В условията на острата фаза – подпомо-
гане на медико-биологичното възстановявяване 
и профилактика на усложненията. 

2.3. Във възстановителната фаза – осигурява-
не на максимално функционално възстановяване 
и ефективна ресоциализация. 

2.4. През време на хроничната фаза – под-
държане на функционалното състояние и 
ограничаване на патологичните последствия. 

2.5. През всички фази на възстановителния 
процес: 

2.5.1. оценка и проследяване на ефекта от 
приложеното комплексно лечение и рехаби-
литация; 

2.5.2. оценка на рехабилитационния потен-
циал; 

2.5.3. осигуряване качество на живот на 
заболелите чрез навременен, компетентен и 
правилен подбор на средства и методи от спе-
циализираната медицинска практика; 

2.5.4. изготвяне на медицинска експертиза 
на функционалната годност и рехабилита-
ционния потенциал с оглед разрешаване на 
професионалните и социалните проблеми на 
хората с увреждания и застрашените от инва-
лидизиране лица.

3. Дейността, провеждана извън лечебните 
заведения от немедицински специалисти при 
здрави лица за трениране и подобряване на 
физическата кондиция на организма и за из-

приложение 16 „Пакет дейности и изследвания 
на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-
специалист“; 

приложение 17 „Дейности на лекаря-специалист 
по „Детски болести“ по програма „Детско здраве-
опазване“, на лекаря-специалист по „Акушерство 
и гинекология“ по програма „Майчино здравео-
пазване“ и на лекаря-специалист по профилактика 
на ЗЗОЛ от рискови групи“; 

приложение 18 „Клинични пътеки“; 
приложение 19 „Изисквания за сключване на 

договор с НЗОК за оказване на болнична помощ 
по клинични пътеки“; 

приложение 20 „Изисквания за сключване на 
договор за извършване на ВСМД по приложение 
№ 4 към член единствен на Наредба № 40 за оп-
ределяне на основния пакет от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на НЗОК“; 

приложение 21 „Изисквания на НЗОК за сключ-
ване на договор с изпълнители на извънболнична 
дентална помощ“; 

приложение 22 „Пакети и стойности, заплащани 
от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална 
помощ“; 

приложение 24 „Различни диагностични про-
цедури по МКБ 9 – КМ“.

За Националната За Българския
здравноосигурителна каса: лекарски съюз:
Управителен съвет: Управителен съвет:
Владислав Горанов Д-р Цветан Райчинов
Д-р Валерий Митрев Д-р Стефан Константинов
Валентина Симеонова Д-р Димитър Ленков
Д-р Евгени Душков Д-р Милен Чолаков
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Параграф единствен. Приложението към 
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„МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „ФИЗИКАЛНА 
И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА“ 
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граждане на двигателна култура в областта на 
общественото здраве във връзка с промоция на 
здравето не се окачествява като медицинска и 
не се регулира от този стандарт. 

II. Организационна структура по физикална 
и рехабилитационна медицина в лечебни за-
ведения за извънболнична и болнична помощ 

1. Общи положения: дейността по ФРМ се 
извършва:

1.1. В лечебните заведения за болнична 
помощ – в клиники/отделения по физикална 
и рехабилитационна медицина в сектори по 
отделните направления на специалността с 
наличие на повече от един фактор от един и 
същи вид. 

1.2. В амбулаториите за извънболнична 
специализирана медицинска помощ: 

1.2.1. групова практика за специализирана 
медицинска помощ, медицинските центрове и 
диагностично-консултативните центрове – в 
сектори/кабинети по основните направления 
на специалността или в обособени кабини за 
различните по вид фактори;

1.2.2. индивидуална практика за специали-
зирана медицинска помощ (ИПСМП):

а) в кабинети – в обем и оборудване според 
целите на упражняваната дейност по регис-
трация;

б) консултативен кабинет;
в) кабинети по съответни високоспециали-

зирани дейност/и (ВСД). 
1.3. Структурите по т. 1.2 при икономическа, 

териториална и кадрова обезпеченост могат да 
разкриват и отделения/сектори или кабинети от 
целия спектър на специалността по раздел III. 

1.4. Медицинската апаратура:
1.4.1. да е от сертифициран производител, 

със съответстващи технически и терапевтични 
параметри, придружена с технически паспорт, 
оригинално ръководство за експлоатация и 
осигурен сервиз:

1.4.1.1. резултатите от техническата поддръж-
ка и профилактика се документират в прото-
коли и се съхраняват в архива на структурата 
по ФРМ за срок 5 години;

1.4.2. за работа с деца да е технически 
подходяща за осигуряване прилагането на ле-
чебните методики;

1.4.3. за работа със специфична патология 
да е оборудвана със специфични наконечници.

1.5. В структурата по ФРМ се води журнал, 
съхраняван по нормативно определения ред 
и срок, в който персоналът на съответните 
катедра/клиника/отделение/сектор/кабинет 
удостоверява с подписа си, че е запознат с 
резултатите от ежегодните замервания на фак-
торите на работната среда.

1.6. Проведените прегледи, консултации и 
назначения в структурата по ФРМ се вписват 
в отделни регистрационни журнали за амбула-
торно и/или хоспитализирани болни. Съдържат 

данни за пациента: лични данни, диагноза/и, 
клиниката/отделението или специалиста, насо-
чил го за лечение, дати на: приема, на контрол-
ния преглед и на изписване/дехоспитализация. 
Съхраняват се в архива по реда, съществуващ 
в болничното заведение, или по нормативно 
определения ред и срок.

1.7. При прекратяване на структуктура по 
ФРМ документацията, за която не е изтекъл 
срокът за съхраняване съгласно нормативните 
актове, се предава в държавния архив.

2. Специални изисквания: 
2.1. За клиники/отделения по физикална и 

рехабилитационна медицина към университет-
ски многопрофилни болници за активно лечение 
(УМБАЛ) и междуобластни многопрофилни 
болници за активно лечение (ММБАЛ): 

2.1.1. разкриват отделения/сектори по раздел 
III, оборудвани със съответната апаратура и 
обзавеждане, с възможност за повече от едно 
работно място за всеки фактор; 

2.1.2. имат стационар по ФРМ – вкл. и за 
ранна болнична рехабилитация;

2.1.3 разполагат с квалифициран персонал 
по всяко направление на специалността. 

2.2. В клиниките/отделенията по ФРМ към 
УМБАЛ и специализираните университетски 
болници за активно лечение (СУБАЛ) се из-
вършва и:

2.2.1. учебно-преподавателска дейност и 
2.2.2. научноизследователска дейност; 
2.2.3. допуска се отделенията/секторите да 

са в различни бази при наличието на повече от 
една за административната структура, логично 
комплектовани за осигуряване на лечебно-ди-
агностичния и преподавателския процес.

2.3. Отделенията/секторите по ФРМ към 
ММБАЛ или МБАЛ в населени места, на чиято 
територия функционира и университетска МБАЛ 
като самостоятелна административна структура, 
могат да се разкриват минимум по раздел ІІІА.

2.4. Клиниките/отделенията по ФРМ в 
специализираните болници за рехабилитация 
(СБР) и за долекуване, продължително лечение 
и рехабилитация (БДПЛР) разкриват:

2.4.1. отделения/сектори съгласно раздел 
IIIА, както и:

2.4.2. отделения/сектори/кабинети със спе-
цифично оборудване според профилирането 
по съответните нозологии и за осигуряване 
методиките за лечение; 

2.4.3. балнеолечебен, луголечебен, пелоидо-
терапевтичен или друг сектор/отделение според 
специфичния естествен фактор;

2.4.4. могат да бъдат бази за провеждане 
на следдипломно обучение при положителна 
акредитационна оценка. 

2.5. Структура по ФРМ към болница за доле-
куване и продължително лечение или диспансер 
се осигурява с оборудване и кадри съобразно 
неговия профил за целите на дейността.
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2.6. Амбулаториите за специализирана ме-
дицинска помощ могат да: 

2.6.1. разкриват сектори/кабинети/кабини 
съгласно раздел IIIА; 

2.6.2. разкриват стационар за дневно наблю-
дение на болни; 

2.6.3. провеждат консултации, лечение и 
наблюдение и на трудноподвижни болни при 
домашни условия, хосписи, домове за медико-
социални грижи.

2.7. Структура по ФРМ във:
2.7.1. медицински и медико-дентален център 

разкрива сектори/кабинети/кабини по раздел 
ІІІА, т. 5;

2.7.2. диагностично-консултативен център 
разкрива сектори/кабинети/кабини по раздел 
ІІІА; 

може да упражнява и дейност по т. 2.6.2 
и 2.6.3.

2.8. Самостоятелни стационари по ФРМ 
извън основна структура по ФРМ – разкриват 
се за лечение със специфичен фактор/мето-
дика или по съответен профил/нозология на 
територията на заведение за болнична помощ 
или за извънболнична такава. Могат да бъдат 
разкривани и като дневни стационари.

2.9. Национален център/болница за физи-
кална и рехабилитационна медицина – освен 
изискванията, причислени в ЗЛЗ: 

2.9.1. разкрива клиники/отделения/сектори 
по всички направления на специалността по 
раздел ІІІ, оборудвани със съответната апара-
тура и обзавеждане, с възможност за повече 
от едно работно място за всеки фактор;

2.9.2. има и разкрити поне три клиники/
отделения с легла; 

2.9.3. разполага с квалифициран персонал 
по всяко направление на специалността;

2.9.4. организира и провежда програми за 
физиопрофилактика и рекреация при социал-
нозначими заболявания;

2.9.5. препоръчително е в лечебно-диагнос-
тичния процес осигуряване и на:

2.9.5.1. поне 5 високоспециализирани меди-
цински дейности и

2.9.5.2. методики за лечение с поне три 
естествени фактора. 

III. Направления на физикалната и рехаби-
литационна медицина, формиращи съответните 
отделения/сектори/кабинети 

А. Основни
1. Електролечение – при спазване на техни-

ческите изисквания и изискванията за електро-
безопасност оборудването може да се помещават 
съвместно със съответното по светлолечение. 

За осигуряване на лечебните методики ос-
вен причислените в подточките оборудването 
трябва да разполага и със: пясъчни торбички, 
възглавници, компреси и колани за фиксация 
и отграничаване на/върху телесни сегменти; 
памук, спиртен разтвор и разтвори за форетично 
приложение: 

1.1. Апарати за ниско- и средночестотни 
токове – общи изисквания: 

1.1.1. интензитет до 50 mA и с не по-малко 
от два шънтови обхвата; 

1.1.2. мрежово захранване – 220 V и 50 Hz 
и/или акумулаторно; 

1.1.3. апарати за нискочестотни токове: 
галваничен; импулсни токове с фиксирани па-
раметри – диадинамичен – с модалности DF, 
MF, RS, CP, LP или регулируеми параметри (за 
електродиагностика и/или електростимулация), 
интензитет на галваничния и на импулсния 
ток, продължителност и форма на импулса, 
модулация, пауза и честота; 

1.1.4. апарат/и за средночестотни токове: 
интерферентни – с регулатори за фиксирана и 
варираща честота и възможност за настройка на 
двата токови кръга или синусоидално модулирани 
с четирите основни рода на работа и възможност 
за избор на: амплитуда на модулациите от 0 до 
и >100 %, съотношение импулс/пауза, честота, 
или включени в комбинирани апарати. 

1.2. Апарат/и за високочестотни токове: 
ултрависокочестотни токове от диапазона 27,12 
МHz, с кондензаторен и/или индукционен елек-
трод, с регулатор на изходната мощност – от 
20 W до 60 W, или за микровълнова терапия – в 
диапазона 433,9 MHz или 2420 – 2450/2500 MHz 
с регулатор на изходната мощност и електроди 
за контактно или дистанционно въздействие. 

1.3. Апарат за ултразвукова терапия – честота 
от 800 КHz до 3 MНz, мощност до 2 W/сm2 и 
два озвучителя с различна площ. 

1.4. Апарат за нискоинтензивно магнитно 
поле – възможности за променливо и импулсно 
поле и регулатори за напрегнатостта на полето 
и модулацията на честотите. 

1.5. Източник на ултравиолетови лъчи. 
1.6. Източник на видими лъчи с филтри от 

синия и червения светлинен диапазон – и/или 
инфрачервени лъчи. 

2. Кинезитерапия: отделение/сектор/каби-
нет/кът – оборудване: 

2.1. шведска стена, огледала, постелки (кече), 
масажна кушетка; 

2.2. приспособления за суспенсионна и пу-
литерапия; 

2.3. тренировъчни уреди и приспособле-
ния – тояжки, гирички, топки, еспандери: 

2.3.1. уреди за трениране на фини движения, 
раздвижване на стави; 

2.4. помощни средства за позиционно ле-
чение и за придвижване – три/четири опорна 
проходилка; 

2.5. табло за трениране на дейностите от 
ежедневието. 

3. Термотерапия – сектор/кабинет/каби-
на – оборудване: парафин или друг топлоно-
сител, крионосител. 

4. Аерозолотерапия – сектор/кабинет/каби-
на – оборудване: микродисперсен/ултразвуков 
инхалатор. 
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5. Оборудването по т. 1.2, 1.4, 2.2, 2.3.1, 2.4, 
2.5, 3 и 4 за амбулаториите за специализирана ме-
дицинска помощ има препоръчителен характер.

Б. Специфични 
1. Хидротерапия: отделение/сектор – обо-

рудване:
1.1. вани – общи и локални;
1.2. душове. 
2. Към термотерапия – сауна. 
3. Рефлексотерапия: отделение/сектор/ка-

бинет – оборудване: 
3.1. апарати за пунктура – за електроаку-

пунктура с честота от 0 до 200 Hz с акумула-
торно или нисковолтажно мрежово захранване; 

3.2. набор стерилни игли; 
3.3. методиките за лазер- и ултразвуково 

въздействие в биологично активни точки (БАТ) 
могат да се провеждат от компетентния за това 
персонал и в друг от секторите/кабинетите/
кабините със съответстващото оборудване;

3.4. общоприетите методики за въздействие 
в рефлексогенни зони могат да се провеждат и 
в секторите/кабинетите/кабините, оборудвани 
с необходимата апаратура; за прескрипцията и 
провеждането им не е необходима допълнител-
на следдипломна квалификация на персонала 
по раздел V. 

4. Сектор/кабинет за: 
4.1. функционални изследвания; 
4.2. мануална терапия; 
4.3. тракционна терапия; 
4.4. лазертерапия, 
оборудвани със специални кушетки и допъл-

нителни пособия съгласно раздел IV. 
5. Университетските клиники и тези на 

междуобластните многопрофилни болници 
за активно лечение (ММБАЛ) разполагат и 
с апарат/и за овладяване на остри или ком-
плицирани състояния, показани за лечение 
с факторите на физикалната медицина, като 
например: за ултразвукова аерозолотерапия, 
хидрогалванична вана (обща или частична) 
апарат за пасивно раздвижване на колянна и 
глезенна става, апарат за сегментна/целотелесна 
магнитотерапия, апарат за екстракорпорална 
ударно-вълнова терапия или друг/и.

IV. Осигуряване на организационната структу-
ра по физикална и рехабилитационна медицина 

1. Общи изисквания: 
1.1. Помещения: 
1.1.1. регистратура с архив (допуска се съв-

местяване с лекарския кабинет за ИПСМП); 
приемат се постъпващите за лечение пациенти 
и се издава процедурен картон с регистрацио-
нен номер, съответстващ на регистрационния 
журнал на структурата; попълват се трите име-
на, възрастта и местоживеенето на пациента; 
съхранява се медицинската документация;

1.1.2. работни помещения, които в зависи-
мост от мястото на структурата в системата 
на здравеопазване могат да бъдат отделения, 
сектори, кабинети, кабини; 

1.1.3. приемен лекарски кабинет;
1.1.4. чакални за амбулаторно и/или стаци-

онарно болните; 
1.1.5. санитарен възел; 
1.1.6. за ИПСМП, при които лекарят – спе-

циалист по ФРМ, сам провежда и лечението, се 
допуска съвместяване на т. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3.

1.2. Лечебно заведение за ФРМ се разкрива 
към балнео-/хидро-лечебните центрове незави-
симо от начина им на финансиране.

1.3. Минималната светла височина на по-
мещенията е 2,50 м. 

1.4. Не се препоръчва разполагане в суте-
ренни помещения под кота 0. 

1.5. Осигурява се приточна вентилация и/
или естествена хоризонтална или вертикална 
вентилация. 

1.6. В помещения, за които няма специални 
изисквания, се осигурява естествено осветле-
ние или изкуствен източник с коефициент на 
осветеност 75 лукса за волфрамов и 150 лукса 
при луминесцентен, а в лекарските кабине-
ти – съответно 100 лукса и 200 лукса. 

1.7. В помещенията за лежащо болните и 
персонала, както и в тези за провеждане на 
прегледи, процедури и манипулации, функ-
ционални тестове и измервания се осигурява 
комфортна температура, запазваща телесната 
изотермия. Преохлаждане или изпотяване на 
тялото се допуска в случаите, свързани с целите 
на лечебните методики. 

1.8. Минимум помещения за разкрит каби-
нет за ВСД в ИПСМП са лекарски кабинет, 
чакалня и санитарен възел.

1.9. Структурата по физикална и рехабили-
тационна медицина да е с осигурен достъп за 
трудно подвижни болни. 

1.10. За отделения/сектори, намиращи се 
извън основната болнична сграда, да има оси-
гурена топла връзка с нея.

1.11. Самостоятелните стационари по 
ФРМ – клиники/отделения/сектори, извън 
основна структура по ФРМ трябва да са ком-
плектовани със съответните необходими: апа-
ратура, оборудване, приспособления и кадри за 
целите на дейността им по регистрация. 

2. Балнео- (хидро-) лечебно отделение/
сектор:

2.1. Балнеолечебният сектор се изгражда 
към отделения в болници за рехабилитация, 
намиращи се в близост до естествен източник 
на минерална вода, а хидролечебният – при 
източник на питейна вода или друг воден източ-
ник, отговарящ на санитарно-хигиенните норми. 

2.2. Разкрива се в помещения, отговарящи 
на техническите норми за хидроизолация и са-
нитарно-хигиенните изисквания за помещения 
с повишена влажност на въздуха. Интериорът 
на помещенията се изпълнява с корозивоус-
тойчиви материали.

2.3. Има самостоятелен вход и изход и функ-
ционална връзка с другите сектори. 
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2.4. Предвиждат се самостоятелни проце-
дурни помещения за:

2.4.1. вани – класически и за подводноструев 
масаж, както и със специално предназначение: 
седалищни, подводно-чревни, частични – за 
горни и/или долни крайници, включително 
вани по Хауфе, изкуствени газови вани (въгле-
кисели, сероводородни, перлени). Спазват се 
изискванията за пределно допустими газови 
концентрации; 

2.4.2. лечебни душове и душови катедри; 
2.4.3. басейни за подводна кинезитерапия 

(включително съоръжени с повдигащи устрой-
ства, допълващи подемната сила на водата); 
басейните са със сух коридор за достъп на 
персонала. 

2.5. Други помещения: чакалня, лекарски 
кабинет, манипулационна, диспечерски пункт с 
контролно-командно табло за вентилацията и 
звуковата и светлинната сигнализация, съблекал-
ни с кабини (превишаващи броя на водолечеб-
ните апарати от два до три пъти), помещение 
за влажни обвивания, обливания, обтривания; 
сепарирана зала за следпроцедурен отдих, свър-
зана със санитарен възел с отделни тоалетни и 
душове за хигиенни и адаптивно-темпериращи 
преди и след процедурния прием нужди за мъже 
и жени, сушилно и складово помещение. 

3. Термотерапевтично отделение/сектор. 
3.1. Сауна: 
3.1.1. помещение с площ около 3 – 4 кв. м 

и относителна влажност на въздуха до 12 %; 
3.1.2. за обслужващия персонал се осигурява 

възможност за директно или опосредствано 
визуално наблюдение извън сауната, както и 
контрол чрез звукова или светлинна сигнали-
зация; 

3.1.3. помещения за студена баня и общо 
суховъздушно охлаждане с размери 6 м/4 м 
и басейн 2 м/1 м, душове, мивка, кушетки 
за почивка и в съседство с директен достъп 
кабини за събличане. 

3.2. Парафино- (парафанго-) и/или калоле-
чение (луголечение, торфолечение): кабинки 
за процедури, парафинова/парафанго кухня, 
кухня за приготвяне на калта/лугата/торфа с 
осигурена всмукателна вентилационна уредба 
(камина). Склад за парафин, помещения за 
съхраняване и регениране на лечебната кал, 
подходящо вентилирани. Разполагат с душове 
(душ-кабина) за след кало-/луго-/торфопро-
цедурния прием, съблекалня и помещение за 
следпроцедурна почивка. 

3.3. Криолечение: хладилник с камера, 
компреси, различни по форма и големина, 
ледени блокчета или специални пакети с 
хидроколатор и др. 

4. Кинезитерапевтично отделение/сектор: 
4.1. Зала/кабинет за активна кинезитера-

пия – за индивидуални и групови занимания, 
свързана със санитарния възел, съблекалните 
и останалите кабинети от сектора. 

4.2. Кабинет/и или кабина/и за лечебен 
масаж – с териториално отграничени работ-
ни места. Оборудване: кушетка с променлива 
геометрия и паравани. 

4.3. Сектор/кабинет за механотерапия и 
функционална реедукация – в самостоятелно 
помещение или обособен на територията на 
залата за активна кинезитерапия. 

4.4. Сектор/кабинет за трудо-/ерготера-
пия – възстановяване и трениране на: дей-
ности от ежедневието и елементи от основни 
трудови навици. 

4.5. Складово помещение. 
5. Електросветлолечебно отделение/сек-

тор – с осигурена звукова или светлинна ин-
дикация за връзка с и контрол на пациента: 

5.1. Помещенията на отделенията/сектори-
те/кабинетите за електро- и светлолечение се 
разделят на кабини посредством дървени или 
пластмасови прегради в светъл тон, с бърз и 
удобен достъп (врата тип „летяща“, завеси). 
Кабините с процедурна кушетка са с минимални 
размери: дължина – 2 м, широчина – 1,5 м, и 
височина 2 м. За високочестотна терапия – за-
творени екранирани кабини с размери 2,20 м 
дължина, 2,15 м широчина при височина 2,20 м. 

5.2. Във всяка кабина се помества само един 
стационарен терапевтичен апарат и източник 
за допълнително осветление. 

5.3. Не се допускат в съседство апарати от 
различен честотен диапазон. 

5.4. Процедурите се изпълняват върху дър-
вена или от друг електроизолационен материал 
кушетка, а водопроводната и отоплителната 
инсталация се изолират чрез решетка със съ-
щите характеристики. 

5.5. Притежават отделно помещение – кухня 
с площ минимум 6 кв.м, за подготовка на ле-
чебните процедури (хидрофилни възглавнички, 
електроди и др.). Хидрофилните възглавнички 
за чиста галванизация и фореза се съхраняват 
и обработват разделно, включително и тези за 
лекарствени разтвори с различен йонен заряд. 
Необходимо е да се обзаведе и с всмукателна 
вентилационна уредба, термостат, стерилизатор. 
За болничните лечебни заведения може да се 
ползва централна стерилизация. Извънболнич-
ните структури могат да сключват договори с 
външен изпълнител за стерилизация на меди-
цински инструментариум и материали.

5.6. Осигурява се шкаф за съхранение на 
лекарствените разтвори. 

5.7. Допуска се разкриване на фотариум 
(отделно, подходящо вентилирано помещение 
за групови ултравиолетови облъчвания с про-
филактична цел). За персонала и пациентите 
се осигуряват защитни очила.

6. Сектор/кабинет (минимална площ от 12 
кв. м) за: 

6.1. функционална диагностика – пособия 
за ъглометрия, сантиметрия, динамометрия, 
специални фишове за находката, медицинска 
везна за тегло и ръст, огледала и др.; 
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6.2. високоспециализирани дейности (при 
самостоятелно упражняване в ИПСМП се 
препоръчва осигуряване и на подходящи си-
нергични физикални фактори):

6.2.1. мануална терапия – обурудван с ку-
шетка с широчина 0,6 м и с възможност за 
регулиране на височината и наклона; 

6.2.2. тракционна терапия – маркирани те-
жести, колани, подбрадници, медицинска везна 
за тегло и ръст; 

6.2.3. рефлексотерапия – спазват се принци-
пите на стерилност и асептика за инвазивните 
методи на въздействие; 

6.2.4. лазертерапия – добре осветен от из-
точник на изкуствено осветление без огледални 
и светлоотразяващи повърхности и оборудва-
не; таванът, стените и подът са изпълнени в 
светлопоглъщащо покритие или боя; защитни 
очила за пациента и персонала;

6.2.5. инфилтрационна терапия – кушетка, 
стерилни набори игли и спринцовки, апарат за 
кръвно налягане, спешен шкаф; 

6.2.6. останалите високоспециализирани 
дейности (съгласно т. 3 на раздел VІІ) могат 
да се упражняват:

6.2.6.1. за ексцитометрична електродиагности-
ка – и в отделението/сектора/кабинета за елект-
ролечение при наличие на специални фишове 
за отразяване на резултата от изследването; 

6.2.6.2. постизометрична релаксация – и 
в кинезитератевтичните сектор/кабинет/кът;

6.2.6.3. кинезитерапевтичните методики по 
Войта, Бобат и Кабат – и в кинезитератевтич-
ните сектор/кабинет/кът.

7. Отделение/сектор/кабинет за инхалаци-
онно лечение: 

7.1. При използване на общ (централен) 
компресор всмукателят на въздуха се извежда 
на височина 10 – 15 м над земята на място, 
незамърсявано от газове, прах и миризми. 

7.2. Сгъстеният въздух при аерозолови 
(електроаерозолови) инхалации се пропуска от 
централния компресор до генератора за аерозо-
ли през система от филтри, нагреватели и др. 

7.3. Всяко процедурно място за индивиду-
ална инхалация се оформя в боксове с дебели 
матови стъкла или друга полупрозрачна или 
прозрачна материя. Боксовете се осигуряват 
със самостоятелна всмукателна вентилация и 
процедурна мивка с течаща вода. 

7.4. В отделно помещение или самостоятелен 
бокс в същата зала се поставя стерилизатор 
за маските и наконечниците за многократна 
употреба. Допуска се ползване на стерилизатор 
по договор с външно звено или за болничните 
заведения на централната стерилизационна. 
В противен случай се осигуряват еднократни 
(индивидуални) такива. 

7.5. В отделен шкаф се съхраняват лекар-
ствените разтвори. В същото помещение се 
осигурява лабораторна маса и камина, съоръ-
жена с всмукателна вентилация за приготвяне 
на лекарствените инхалационни разтвори. 

7.6. За обслужващия персонал на инхалато-
риума се осигурява отделно помещение, пре-
градено със стъкло за наблюдение на болните. 

7.7. Командното табло е в същото помеще-
ние, откъдето се ръководи процедурата. 

7.8. Осигурява се спешен шкаф с проти-
вошокови лекарствени продукти в случай на 
свръхчувствителност към някой от инхалира-
ните разтвори. 

V. Персонал 
1. Лекар – специалист по ФРМ лекари (обра-

зователно-квалификационна степен „магистър“ 
по професионално направление „медицина“), 
с призната специалност „Физикална и реха-
билитационна медицина“ и приравнените є, 
както и лекари-специализанти, работещи под 
контрола на лекар – специалист по ФРМ, в 
обема на собствената му правоспособност и 
компетентност: 

1.1. Клиниките се ръководят от лекар, 
хабилитирано лице, с призната специалност 
„Физикална и рехабилитационна медицина“. 

1.2. Отделенията се ръководят от лекар с 
призната специалност „Физикална и рехабили-
тационна медицина“. 

2. Медицински специалисти:
2.1. Рехабилитатори – с образователно-

квалификационна степен „професионален ба-
калавър“ и приравнените є и професионална 
квалификация „рехабилитатор“ – за приложе-
ние методиките на електро-, светлолечение, 
водо- и балнеолечение и кинезитерапията при 
пациенти – във всички структури: 

2.1.1. Главният и старшият рехабилитатор 
са с образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ или „магистър“ по специалността 
„Управление на здравните грижи“. 

2.2. Медицински сестри с образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ и при-
равнените є и професионална квалификация 
„медицинска сестра“ – в стационарите по ФРМ 
за оказване на сестрински здравни грижи: 

2.2.1. Главната и старшата медицинска сестра 
са с образователно-квалификационна степен 
„бакалавър“ или „магистър“ по специалността 
„Управление на здравните грижи“. 

2.3. Други правоспособни медицински спе-
циалисти със съответстваща професионална 
квалификация за изпълнение на рехабилитаци-
онната програма или елементи от нея. 

3. Немедицински специалисти с висше 
немедицинско образование, работещи в на-
ционалната система за здравеопазване, могат 
да бъдат включвани за целите на дейността 
като членове на рехабилитационния екип за 
изпълнение прилагането на рехабилитационната 
програма или елементи от нея до нивото и по 
профила на професионалната си компетентност 
по преценка на ръководителя на структурата 
по ФРМ, по предложение на лекаря – спе-
циалист по ФРМ, ръководител на съответния 
рехабилитационен екип.
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4. Помощен персонал: 
4.1. Процедурчици, преминали курс за пара-

фино-, пелоидо- и хидроапликации, съответно в 
парафинолечебните, калолечебните и хидротера-
певтичните сектори – без подводноструев масаж. 

4.2. Санитари. 
5. Обемът на правата и задълженията, отго-

ворностите и редът на субординация се разписват 
в длъжностни характеристики за всяка отделна 
структура, утвърдени от нейния ръководител.

VI. Прием на болни 
1. Амбулаторно болни:
1.1. за първичен курс;
1.2. за пореден курс на лечение. 
2. Лежащо (хоспитализирани) болни: 
2.1. От други клиники и отделения – за на-

значаване и провеждане на рехабилитационната 
програма в съответните отделения/сектори/
кабинети на организационната структура по 
физикална и рехабилитационна медицина. 

2.2. При леглото на болния в съответната 
клиника/отделение – при невъзможност за 
преглед и лечение в организационната струк-
тура по физикална и рехабилитационна меди-
цина – ранна болнична рехабилитация след: 
остри състояния, оперативни интервенции и по: 
витални индикации, увредено общо състояние, 
хроничнопрогресиращи заболявания със зася-
гане на автономността или други показания. 

2.3. Хоспитализирани в стационара в собст-
вената клиника/отделение. На пациентите се 
осигурява освен специализираната медицинска 
помощ и общомедицинските дейности и грижи. 
При промяна на състоянието по отношение на 
основното или съпътстващото/ите заболяване/
ия към влошаване или по други показания 
пациентите могат да бъдат привеждани в 
съответна клиника/отделение за лечение на 
острото заболяване по съществуващия в ле-
чебното заведение ред. В тези случаи ръково-
дителят на рехабилитационния екип преценява 
необходимостта и обема от продължаване на 
физио-рехабилитационното лечение. 

2.4. Показания за хоспитализация в стаци-
онар по ФРМ: 

2.4.1. остър или протрахиран болков синдром; 
2.4.2. състояния, изискващи постелен режим 

и/или лечение с положение; 
2.4.3. заболявания, показани за нееднократно 

дневно провеждане на рехабилитационна и/или 
факторна физикална терапия; 

2.4.4. хронично или комплицирани болни;
2.4.5. състояния, изискващи лечение с ком-

плекс от физикални фактори;
2.4.6. след състоянията, посочени в раздел 

VІІІ – т. 6.6. 
VII. Медицинска/лечебна дейност
1. Общи положения: спазват се основните 

права на пациента  – равнопоставеност и 
достъп до медицинска помощ, включително 
рехабилитация като основно човешко право. 
Пациентът (неговият настойник) има право на 
информиран отказ от лечение срещу подпис.

1.1. Обслужването на болните се осъщест-
вява от рехабилитационен екип, ръководен от 
лекар с призната специалност „Физикална и 
рехабилитационна медицина“ (лекар-специа-
лист). Рехабилитационният екип се състои от: 
ръководител – лекар – специалист по ФРМ, 
и членове-изпълнители, посочени от т. 2.1, до 
т. 4.2 вкл. на раздел V:

1.1.1. Ръководителят на рехабилитационния 
екип отговаря за съставянето и провеждането 
на рехабилитационната програма и е такъв 
независимо от местопребиваването на пациента 
в структура по ФРМ или друга. 

Той може да привлича и други специалисти 
от съответните клинични области/консултанти 
за целите на дейността или произлизащи от 
съответния казус. 

1.1.1.1. При влошаване/усложняване на ос-
новното заболяване до овладяване на острия 
стадий се сформира клиничен екип и за ръково-
дител се счита лекарят-специалист, провеждащ 
лечението на основното заболяване, независимо 
от местопребиваването на пациента.

1.1.2. Основна терапевтична прескрипционна 
единица в структурата по ФРМ е рехабилитаци-
онната програма, която съдържа индивидуален 
комплекс от физикално терапевтични фактори в 
правилна последователност, комбинация, дози-
ровка и продължителност за въздействие според 
общото състояние на пациента, основното и 
съпътстващите заболявания. Съдържа указания 
за поведение, медикация и допълнителни сред-
ства и за времето извън процедурния прием. 

1.2. Рехабилитационната програма се осъ-
ществява: 

1.2.1. комплексно – един изпълнител (реха-
билитатор) осъществява назначеното лечение 
в отделните сектори (различни фактори) при 
един и същи болен:

1.2.1.1. в структура по ФРМ;
1.2.1.2. при леглото на болния, ранна бол-

нична рехабилитация и по показания и в други 
клиники/отделения/сектори;

1.2.2. секторно – в структура по ФРМ, 
различни изпълнители от отделните сектори/
кабинети по определените направления на 
специалността (различни фактори) при един 
пациент. 

1.3. Не се допуска лечение на пациенти без 
директен или опосредстван контрол от страна 
на медицинския персонал по време на проце-
дурен прием. 

2. Лекарят-специалист: 
2.1. Приема болните и осъществява:
2.1.1. рутинни първичен и вторични пре-

гледи, включващи традиционните медицински 
средства – анамнеза, статус, обстоен физикален 
преглед, хемодинамични показатели, доми-
нираща патологична находка, съпътстващи 
заболявания и 

2.1.1.1. специфичните – соматоскопия; ан-
тропометрия и функционални тестове, мануал-
но-мускулно тестуване, ъглометрия, плантогра-
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фия, подография, динамометрия, които може 
да възлага за провеждане и на изпълнителя/
ите на рехабилитационната програма с пос-
ледваща преценка на получените стойности от 
измерването/ията; 

2.1.2. кинезиологичен анализ с изследване 
подвижността на гръбначния стълб и пери-
ферните стави и на дейностите от ежедневния 
живот, анализ на походката и патологични 
схеми на движение, телодържане, нарушение в 
равновесието, оценка на захвата, на необходи-
мостта от бандажи, ортезни средства, сплинтове, 
брейсове, протези;

2.1.3. оценка необходимостта от и умението 
на пациента за използване на помощно средство. 

2.2. Определя рехабилитационния потенциал. 
2.3. Изготвя и назначава индивидуална ре-

хабилитационна програма в последователност, 
обем и дозировка според снетия при прегледа 
рехабилитационен потенциал и диагностици-
раната патологична находка; съобразяват се 
всички показания, противопоказания и въз-
можни странични ефекти; включва съчетано 
или самостоятелно приложение на физикалните 
фактори; дава препоръки за подходящ двига-
телен и хранителен режим в ежедневието и 
медикаментозна субституция. 

2.4. Контролира изпълнението на рехабилита-
ционната програма и оказва методична помощ 
при прилагането на лечебните методики, а при 
заболявания и пациенти с риск ги провежда. 

2.5. Проследява състоянието на болния в 
динамика. 

2.6. Назначава и: 
2.6.1. допълнителна медикаментозна терапия 

при показания за основното или съпътстващите 
заболявания;

2.6.2. допълнителни консултации и изслед-
вания. 

2.7. Запознава пациента (неговия настойник) 
с рехабилитационната програма преди подпис-
ване на информирано съгласие или отказ. 

2.8. Води специфична медицинска доку-
ментация:

2.8.1. лист „История на заболяването“ – за 
отделенията за ранна болнична рехабилита-
ция и стационарите; фишове за функционално 
изследване; 

2.8.2. процедурен картон, в който вписва 
диагнозата/ите след прегледа, елементите на 
декурзуса и находката; означава параметри-
те, дозировката и указанията за приема на 
назначените естествени и/или преформирани 
физикални фактори към изпълнителя и про-
дължителността на лечението, както и допъл-
нителните медикация, указания и консултации/
изследвания; 

2.8.3. бланка/талон с експертно мнение за 
временна неработоспособност, ограничена рабо-
тоспособност, протоколи за помощни средства 
и др. към общопрактикуващия лекар, лекарска 
комисия или социалните служби; 

2.8.4. в процедурния картон за времето на ле-
чение или в талон насрочва контролен преглед и 
указва срока за повторен (пореден) терапевтичен 
курс в структура по ФРМ при амбулаторни или 
стационарни условия (отделение/клиника към 
МБАЛ, СБР или БДПЛР) или в друга структура 
при интердисциплинарни казуси. 

2.9. Консултантска дейност – определя по-
казанията и назначава рехабилитационна про-
грама за пациенти със засегната автономност:

2.9.1. на стационарен режим в други клиники/
отделения, домове за медико-социални грижи, 
диспансери, хосписи;

2.9.2. при домашни условия;
2.9.3. вгражда рехабилитационната програма 

в общия терапевтичен подход при състояния, 
показани за лечение, и с фактори на ФРМ 
при пациенти на стационарен или амбулаторен 
режим на лечение;

2.9.4. участва в клинични обсъждания и кли-
нико-анатомични срещи и извън собствената 
структура във връзка с интердисциплинарни 
казуси.

2.10. Препоръчително е да владее поне 
две високоспециализирани медицински дей-
ности за университетските и междуобластни 
МБАЛ, а за специалистите от СУБАЛ, СБР и 
БДПЛР – поне тази, обусловена от профила 
и спецификата на дейността.

3. Високоспециализираните дейности се 
упражняват от лекари – специалисти по физи-
кална и рехабилитационна медицина, с удосто-
верение за успешно завършен съответен курс 
или програма за допълнителна квалификация, 
както следва: 

3.1. мануална диагностика и терапия: мекотъ-
канни техники (включително постизометрична 
релаксация – ПИР), мануални тракции, моби-
лизации, манипулация, постманипулационно 
изследване; 

3.2. електродиагностика: 
3.2.1. ексцитометрична – класическа елек-

тродиагностика, хронаксиметрия, акомодоме-
трия, медиафореза; 

3.2.2. електромиографска диагностика – кла-
сическа и/или кинезиологична;

3.3. рефлексотерапия: 
3.3.1. традиционни методи – акупунктура, 

акупресура, шиацу, су-джок, мокса; 
3.3.2. комбинирани методи – електро-, ла-

зер-, сонопунктура; 
3.4. инфилтрационни техники:
3.4.1. интра- и периставни апликации, 
3.4.2. периневрални блокади; 
3.5. кинезитерапевтични методики по:
3.5.1. Войта – модифициране на патологич-

ни рефлекси чрез стимулиране на двигателни 
модели, заложени в ЦНС;

3.5.2. Бобат – постурални и/или рефлексни 
сензо-моторни стимулации/супресии;

3.5.3. Кабат – проприоцептивно нервно-
мускулно улесняване;
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3.6. постизометрична релаксация (ПИР) –  
мануален метод за диагностика и лечение на 
мускулен дисбаланс, придобит в курса по ма-
нуална терапия или самостоятелно;

3.7. лазертерапия – локална (в биологично 
активни точки – лазерпунктура) или с общо 
въздействие (сканиране); 

3.8. тракционна терапия – пасивно, дозирано 
пространствено раздалечаване на сегменти по 
надлъжната ос в естествена или водна среда 
чрез различни приоми – директни или опо-
средствани, придобити в курса по мануална 
терапия или самостоятелно;

3.9. невро-кинезиологичен анализ при кърма-
чета – инспекция на спонтанна и провокирана 
моторика, изследване на примитивни рефлекси 
и механизми;

3.10. ултрасонографска диагностика на ставна 
и мускулна патология (при спазване на изис-
кванията и на медицински стандарт „Образна 
диагностика“):

3.10.1. мониторирана инфилтрационна те-
рапия;

3.11. церебрална електроаналгезия/елек-
тросън.

4. Рехабилитатори: 
4.1. осъществяват и стриктно спазват на-

значенията за: 
4.1.1. електро-, светло-, балнео-/хидро-, кли-

матато-, термо- , аерозололечебни процедури 
по общоприети методики; 

4.1.2. електростимулации; 
4.1.3. функционални тестове и измервания;
4.1.4. активна и пасивна кинезитерапия; 
4.1.5. водоструйни процедури и подводна 

кинезитерапия, 
при амбулаторно и стационарно болни, в 

дозировка и последователност според изписа-
ната от лекаря-специалист рехабилитационна 
програма, при леглото на болния, в собствената 
или друга структура, както и в структурата по 
ФРМ за амбулаторно лечение; 

4.2. отразяват четливо в процедурния картон 
изпълнените за деня назначения; отразяват се 
и дните на неявяване на пациента по време 
на провеждане на курса физикална терапия 
и рехабилитация и се докладва на лекуващия 
лекар, който взема решение за прекратяване 
или продължаване на настоящия курс; 

4.3. информират лекуващия лекар за появата 
на абнормни или нежелани реакции:

4.3.1. при поява на такива по време на проце-
дурния прием той се преустановява незабавно и 
се осъществява консултация с лекуващия лекар; 

4.4. след допълнителна квалификация могат 
да изпълняват назначения и за:

4.4.1. лазертерапия (без рефлекторни и 
пунктурни методики за въздействие); 

4.4.2. постизометрична релаксация;
4.4.3. кинезитерапевтичните методики по 

Кабат, Бобат и Войта;
4.4.4. други специализирани методики;

4.5. за УМБАЛ, ММБАЛ и МБАЛ е препо-
ръчително да владеят поне една допълнителна 
квалификация, а за тези от СУБАЛ, СБР и 
БДПЛР – обусловената от профилировката 
и спецификата на дейността за осигуряване 
методиките на лечение. 

5. Терапевтични процедури: 
5.1. Електролечение – кожата, подлежаща 

на въздействие, трябва да бъде с ненарушена 
цялост, а хидрофилните възглавнички да са 
предварително темперирани: 

5.1.1. прав постоянен (галваничен) и прав 
нискочестотен ток – многослойната страна на 
хидрофилните възглавнички се напоява със 
съответния лекарствен разтвор, а ако той е в 
ампулна форма, се накапва върху филтърна 
хартия според изписаната дозировка; при ин-
тракухинна фореза предварително кухините се 
попълват с напоен с дозирания разтвор памук; 
при деца електродите се фиксират с колани; 
поносимостта към галваничен ток на пациенти 
с хипестезия се определя на участък с нормална 
чувствителност; 

5.1.2. електростимулации на нервно-мускул-
ния апарат с нискочестотни токове – видът 
и модулацията се назначават след оценка 
на статуса: мануално мускулно тестуване и/
или ексцитометрична електродиагностика по 
моно- и биполярна методика, по стабилен или 
лабилен способ; 

5.1.3. лечение със синусоидално-модулирани 
токове – в променлив или изправен режим 
(възможност за амплипулс – електрофореза); 

5.1.4. лечение с интерферентен ток; необхо-
димо е правилно поставяне на електродите за 
получаване на интерференция и калибриране 
на двата терапевтични кръга; 

5.1.5. вакууммасаж – провежда се самос-
тоятелно и комбинирано с електропроцедура 
чрез създаване на отрицателно налягане под 
камбанните електроди; 

5.1.6. нискоинтензивно импулсно магнитно 
поле – всеки индуктор генерира ефективно 
магнитно поле, което позволява да се третират 
няколко полета; 

5.1.7. ултразвук (фонофореза) – по стабилен 
или лабилен метод; необходима е контактна 
среда (неутрална или медикамент под форма 
на гел); стриктно се следи да не се отделя 
озвучителят от кожната повърхност; в края 
на процедурата озвучителят се отделя след 
изключване на апарата; поставя се постфо-
нофоретична превръзка за срок до два часа 
след процедурата; субаквално приложение – с 
контактна среда вода; осигуряват се памучни 
ръкавици за персонала:

5.1.7.1. екстракорпорална ударновълнова 
терапия – високоинтензивни краткотрайни 
вълни от звуковия и ултразвуковия диапазон, 
с нискочестотно генериран изходен импулс; 
прилага се локално по контактен метод чрез 
контактен гел основно при  тено-лигаментарна 
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патология, инсерциопатии, мускулен спастици-
тет; не се прилага при болни с имплантиран кар-
диостимулатор, ритъмно-проводни нарушения 
на сърдечната дейност, както и върху главен и 
гръбначен мозък, сърце, бял дроб, черен дроб, 
бъбреци; след дълбока рентгенова терапия или 
локална апликация на кортикостероид може да 
се провежда след минимален 6-седмичен период; 

5.1.8. високочестотни токове – не се допуска 
наличие на метални предмети във и в съсед-
ство с третирания участък, както и портативна 
електронна техника – мобилни телефони и 
др.; не се прилага при болни с имплантиран 
кардиостимулатор, както и при секретиращи 
рани и мокра превръзка: 

5.1.8.1. местна дарсонвализация – високочес-
тотни електромагнитни заглъхващи трептения; 
кожата се подсушава с пудра; електродът се 
придвижва спираловидно по третирания участък, 
без да се отделя от кожата; 

5.1.8.2. лечение с ултрависокочестотни то-
кове – електромагнитно поле с ултрависока 
честота; процедурата може да се провежда 
през гипсова или суха превръзка; проверява 
се резонансът между техническата и терапев-
тичната верига с глим лампа в началото и по 
време на самата процедура; 

5.1.8.3. микровълнова терапия – с децимет-
рови и сантиметрови вълни; при процедури в 
областта на главата или гениталиите се използва 
защита, изработена от метална мрежа; осигу-
ряват се защитни очила за персонала.

5.2. Светлолечение: 
5.2.1. ултравиолетово облъчване (УВО) с 

кварцова лампа – провежда се след снемане 
на биодоза и при използване на защитни очила 
от персонала и пацентите с отграничаване на 
третирания участък по подходящ начин, като 
източникът се насочва перпендикулярно; 

5.2.2. методики: ултравиолетова ерите-
ма – източникът е на разстояние 0,5 м, като 
при възрастни максималната площ на облъч-
ваното поле е до 800 кв. см, а при деца – до 
150 кв. см; еритемите се дозират от 1 до 3 
биодози с интервал минимум 24 часа в зави-
симост от степента на еритемната реакция, до 
3 – 5 облъчвания на поле; при общите субери-
темни облъчвания разстоянието от източника 
е 0,7 – 1 м; започва се от 1/4 биодоза, като 
дозировката се увеличава с 1/4 биодоза – по 
забавена, традиционна или ускорена схема; при 
облъчване на лигавици с УВО се използват 
тубуси с индивидуални наконечници; 

5.2.3. облъчвания с източници на инфрачерве-
ни и видими лъчи – поставят се на разстояние 
0,5 – 0,7 м от тялото на болния под ъгъл; могат 
да се поставят филтри за селективно въздействие 
с лъчи от определен вълнов диапазон; 

5.2.4. колортерапия – прилагане на светлина 
от различен светлинен диапазон върху фокуси-
рани участъци от тялото или негови сегменти 
според възприемчивостта на органа/телесната 
структура към съответния цветен диапазон и 
целта на въздействието.

5.3. Инхалационно (аерозолно) лечение – въ-
веждане в организма през дихателните пътища 
на солеви и лекарствени разтвори и разтвори от 
природни продукти във вид на аерозол; следи 
се за алергична реакция към инхалираното 
вещество; рутинно се използва мундщук; при 
болни в увредено общо състояние, както и при 
деца се използва маска. 

5.4. Кинезитерапия – активна, пасивна, 
асистирана, суспенсионна и пулитерапия, реф-
лекторна, аналитична:

5.4.1. активна кинезитерапия – при леглото 
на болния в специално оборудвана единица 
по лечебна физкултура според нивото на 
структурата по физикална и рехабилитаци-
онна медицина и на открито, със или без 
спомагателни уреди и средства; прилагат се 
комплекси от активни, подпомогнати и срещу 
съпротивление упражнения за възстановява-
не на функционалния дефицит и превенция 
на усложненията; включва и функционална 
трудотерапия в специално обзаведен кабинет, 
както и теренно лечение; 

5.4.2. пасивна кинезитерапия – като въвеж-
дащ елемент от рехабилитационната програма 
при ранната болнична рехабилитация или при 
болни с двигателен дефицит от различно ес-
тество – пасивни раздвижвания/упражнения 
и лечебен масаж: 

5.4.2.1. позиционна терапия – лечение с по-
ложение при болни в безсъзнателно или тежко 
общо състояние или с ограничение за двигателна 
активност и с превантивна цел; поставяне на 
тялото или негови сегменти: 

5.4.2.1.1. без промяна на равнината и под 
различен ъгъл; 

5.4.2.1.2. с промяна на равнината,
с дозирано време и интервал; ползват се по-
мощни средства за фиксиране на положението 
в необходимия обем;

5.4.2.2. пасивни раздвижвания/упражне-
ния – при болни в тежко общо състояние, 
двигателен дефицит или с ограничение за 
активни движения:

5.4.2.2.1. в една равнина и достигане на 
максимална амплитуда на движение;

5.4.2.2.2. в различни равнини – комбини-
рани модели на движения до свободния обем 
(Кабат терапия); 

5.4.2.3. лечебен масаж – класически и спе-
циализиран: 

5.4.2.3.1. релаксиращ – подготвителна про-
цедура при спастично повишен мускулен тонус 
вследствие увреда на централния двигателен 
неврон и ригидност на мускулатурата при вер-
теброгенна патология, ставни контрактури и др.; 

5.4.2.3.2. стимулиращ (тонизиращ) – при 
вяла мускулатура (увреда на периферния двига-
телен неврон, хипотрофична мускулатура след 
луксации, фрактури, дегенеративни и възпали-
телни ставни заболявания и др.); 

5.4.2.3.3. профилактичен – за превенция на 
усложненията (декубитуси, застойни явления); 



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  97   

5.4.2.3.4. оттичащ – профилактичен или 
лечебен, при хипостатични явления; 

5.4.2.3.5. лимфен дренаж – апаратен и ману-
ален със специални похвати за улесняване на 
лимфно-венозния отток; включва специфични 
дренажни положения и специфични вибрации 
към централните лимфни пътища; 

5.4.2.3.6. специализирани масажни прийоми: 
периостален масаж, съединителнотъканен ма-
саж, сегментарен масаж, рефлекторен масаж;

5.4.3. асистирана кинезитерапия – съчетана, 
при непълен двигателен дефицит и запазена/въз-
становена двигателна функция в непълен обем;

5.4.4. дихателна гимнастика – като задължи-
телен елемент в рехабилитационната програма 
при ранната болнична рехабилитация, както и 
като етап в рехабилитационния комплекс на 
рехабилитационната програма: 

5.4.4.1. активна – при контактни пациенти 
с ненарушено съзнание – аналитично или 
общо мобилизиране на дихателните пътища и 
белодробния паренхим;

5.4.4.2. подпомогната – при пациенти с 
нарушено ниво на съзнание (по Glasgow Score 
Scale), с ограничаващи показания от страна 
на основното заболяване, с патология на ди-
хателните пътища с нарушен/влошен витален 
капацитет –  различни дрениращи приоми, с 
прилагане на външно лобарно съпротивление, 
поставяне в сегментно дрениращо положение 
(постурален дренаж), различни стимулиращи 
приоми, като вибрация и почукване;

5.4.5. тракционно лечение – шийно, лум-
бално, на крайници; мануално или с помощта 
на съответна апаратура, с дозировка – про-
цент от телесното тегло; пряко се контролира 
или се осъществява от лекаря – специалист 
по физикална и рехабилитационна медицина; 
използват се фиксиращи колани, тежести, 
ъгломер; може да се прилага и под вода със 
специални приспособления в специализирани 
балнеолечебни заведения; 

5.4.6. суспенсионна терапия – в условия на 
елиминирана гравитация, чрез окачване на 
маншони за крайниците под съответен ъгъл; 
пулитерапия – пасивно гравитационно обре-
меняване в същите условия; 

5.4.7. рефлекторна кинезитерапия по Бобат 
и Войта;

5.4.8. аналитична – при ограничен патологи-
чен процес в даден сегмент или крайник; освен 
избирателно трениране на засегнатия участък /
става/и, мускулна/и група/и занятието започва 
с подготвителен кинезитерапевтичен комплекс 
с индивидуално натоварване, обем и продължи-
телност; включват се и съседни сегменти или 
контралатерален крайник/другият чифтен орган.

5.5. Термолечение:
5.5.1. топлолечение – парафин или друг ма-

териал с подобни физични характеристики, луга, 
пелоид; провежда се под формата на локални 
апликации; общи апликации – с пелоид или луга; 

5.5.2. криотерапия: локално или сегмен-
тарно въздействие чрез компреси, блокчета, 
индивидуални пакети и криоелектрофореза; 
за общо въздействие при определени заболя-
вания – криокамера. 

5.6. Хидротерапия: 
5.6.1. балнеолечебни процедури: 
5.6.1.1. вътрешно приложение – питейно при 

гастроентерологични, бъбречно-урологични и 
жлъчно-чернодробни заболявания; 

5.6.1.2. иригационни процедури – гаргари, 
промивки на: назо-фарингса, стомаха и дуоде-
нума, трансдуоденално, сифонно промиване на 
дебелото черво, подводно-чревна вана; 

5.6.1.3. външно приложение: басейни, вани, 
душове; 

5.6.2. водолечебни процедури: 
5.6.2.1. посредством контактен влажен 

слой – увиване; 
5.6.2.2. без потапяне: душове – общи и 

локални, с постоянна и променлива темпера-
тура, подвижни и статични, с ниско, средно 
и високо налягане; с плътна и модифицирана 
струя; низходящи и възходящи; 

5.6.2.3. с потапяне: вани – със засилено хи-
мично действие (със синтетични – лекарствени, 
и природни продукти – фитопродукти, луга, 
пелоид), газови вани, със засилено механично 
действие (подводен ръчен, четков и апаратен 
масаж, вихрова или вибрационна вана); ба-
сейни – обикновени и съчетани с механично 
въздействие: с подводна гимнастика, с изкуст-
вени вълни, с подводноструеви въздействия, 
с вертикална тракция, ходеща водна пътека; 

5.6.3. парни процедури – парен компрес по 
Кени, парен душ, парна кабина; 

5.6.4. сауна – ниска влажност и висока тем-
пература, последвана от охлаждаща аеро- или 
хидропроцедура. 

5.7. Терапевтични схеми при социално зна-
чими заболявания: 

5.7.1. сърдечно-съдови: заболявания и 
постоперативни състояния – индивидуална 
рехабилитационна програма в зависимост от 
компенсаторните и адаптивните възможности 
на сърдечно-съдовата система и при стабили-
зирана хемодинамика; включва пасивна или 
активна кинезитерапия в съответния обем 
и дозировка (според стадия и фазата на ос-
новното заболяване), дихателна гимнастика, 
позиционно лечение, вертикализация: пасивна 
(за първите часове след оперативната интер-
венция в съответната структура за лечение 
на острата патология на специално легло с 
възможност за промяна в наклона на отдел-
ните му сегменти или по общата вертикална 
ос) или активна по градираща рехабилитаци-
онна програма в зависимост от субективната 
поносимост и компенсаторно-адаптивните 
възможности на сърдечно-съдовата система; 
теренно лечение, трудо(ерго) терапия, обучение 
в дейности от ежедневието (ДЕЖ), професио-
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нална рехабилитация; синергични физикални 
фактори – магнитотерапия , аерозолотерапия, 
УВО, лазертерапия; 

5.7.2. неврологични заболявания: 
5.7.2.1. при увреждания на централен дви-

гателен неврон: 
5.7.2.1.1. при възрастни – след оценка на ста-

дия (по Брунстрьом, Куртцке или др.); включва: 
дихателна гимнастика, активни движения за 
незасегнатите крайници и възможния обем в 
засегнатите, пасивни упражнения за паретичните 
крайници; шиниране на паретичните крайници 
и поставяне на крайника в съответна позиция 
(лечение с положение) в съответната дозиров-
ка, вертикализация, упражнения с уреди и на 
уреди; обучение в ходене (със и без помощни 
средства); ерготерапия, трениране на ДЕЖ, 
професионална рехабилитация; специализирани 
методики – Бобат, Кабат и др.; при изразен 
спастицитет преди кинезитерапевтичния ком-
плекс се извършва криотерапия или се назна-
чава миорелаксант; трениране на походката 
след изследване големината на опорната и 
маховата фаза със или без помощни средства 
и манипулативната дейност – трениране на 
захвата; синергични физикални фактори – ае-
розолотерапия, УВО, лазертерапия, ниско- или 
средночестотни токове, в т.ч. и електростиму-
лация, магнитотерапия; 
при наличие и на сензо-моторна афазия и/
или дискоординационен синдром – речева 
рехабилитация и комплекс упражнения за 
трениране възстановяването на равновесието 
и координацията; 

5.7.2.1.2. при деца – след оценка по Класи-
фикационна система за груби моторни функции 
(GMFCS), Тест за измерване на груби моторни 
функции (GMFM), скала за спастичност по 
Ашуърт; включва кинезитерапия по Войта и 
Бобат, активни упражнения по аналитичен прин-
цип, пасивни упражнения, механотерапия, поз-
иционно лечение, вертикализация, упражнения 
с уреди, обучение в ходене със и без помощни 
средства, дейности от ежедневието, трениране 
на равновесие и координация на движението, 
стимулиране на фина моторика; синергични 
физикални фактори – нискочестотно импулсно 
магнитно поле, електростимулации, нискоче-
стотни токове, лазертерапия, термотерапия, 
хидротерапия, хипербарна оксигенация, хра-
нителна и логопедична терапия, поведенчески 
и когнитивни интервенции; 

5.7.2.2. при увреда на периферен двигателен 
неврон:

5.7.2.2.1. при възрастни – след мануално 
мускулно тестуване; включва: общоукрепваща 
гимнастика, аналитична гимнастика – пасивни 
упражнения (при плегия) или комбинирани 
пасивно-активни упражнения (при пареза); 
антигравитационни или от обременена позиция; 
без или срещу съпротивление; с уреди и на 
уреди; синергични физикални фактори – елек-

трофореза, електростимулации – под степен 3; 
обучение в ДЕЖ, ерготерапия, професионална 
рехабилитация; 

5.7.2.2.2. при деца с родова травма на рамен-
ния сплит – след оценка по теста на Малетт, 
Мускулнa степенуваща система – скала за 
активни движения, ММТ, включва кинезите-
рапия по Войта и Бобат, активни упражнения 
по аналитичен принцип, пасивни упражнения, 
упражнения с уреди, дейности от ежедневието; 
синергични физикални фактори – нискочестот-
но импулсно магнитно поле, електростиму-
лации, нискочестотни токове, електрофореза, 
лазертерапия, термотерапия, хидротерапия; 
хипербарна оксигенация;

5.7.2.2.3. при деца с паралитични заболява-
ния на долни крайници (спина бифида) – след 
оценка по ММТ и спонтанна моторика, включва 
рефлекторна кинезитерапия, активна и пасивна 
кинезитерапия, упражнения с уреди, дейности от 
ежедневието, позиционно лечение, синергични 
физикални фактори – нискочестотно импулс-
но магнитно поле, електротерапия с прав и 
нискочестотен ток, електрофореза, лазертера-
пия, термотерапия, хидротерапия, хипербарна 
оксигенация;

5.7.3. ортопедични и травматологични за-
болявания: 

5.7.3.1. при увреди на горен крайник (лук-
сации – вродени или придобити фрактури, 
реплантации) – след кинезиологичен анализ; 
включва общоукрепваща гимнастика, аналитич-
на гимнастика, позиционна терапия; пасивни 
упражнения за обем на движение на засегна-
тите стави; активни упражнения без и срещу 
съпротивление, със и на уреди за увредения 
мускул или мускулна група; обучение в ДЕЖ; 
синергични физикални фактори – магнитотера-
пия, УВО, йонофореза, електромагнитно поле, 
средночестотен ток, лазертерапия; 

5.7.3.2. при увреди на долен крайник (лук-
сации – вродени и придобити, фрактури, меко-
тъканни увреждания – лигаментарни руптури, 
менисцектомии, ендопротезиране, артроско-
пии) – след кинезиологичен анализ; включ-
ва: общоукрепваща гимнастика; аналитична 
гимнастика, позиционна терапия; пасивни 
упражнения; активни упражнения без и срещу 
съпротивление, със и на уреди; поетапна вер-
тикализация; обучение в ходене и ползване на 
помощни средства; обучение в ДЕЖ; синер-
гични физикални фактори – електромагнитно 
поле, средночестотни токове, йонофореза, маг-
нитотерапия, лазертерапия, ултрафонофореза, 
термотерапия; 

5.7.4. при обездвижени болни (кома, след 
черепно-мозъчна травма и др.) – с цел пре-
венция на усложненията вследствие хипо- и 
адинамията, хиповентилацията, променената 
микроциркулация; включва: позиционно лече-
ние, белодробен дренаж, пасивни упражнения, 
дихателна гимнастика, обща и аналитична 
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гимнастика; пасивна вертикализация, при 
контактни болни (по Glasgow Score Scale) със 
стабилизирани показатели на хемодинамиката 
и съхранена функционална годност на опор-
но-двигателния апарат – поетапна активна 
вертикализация; синергични физикални фак-
тори – лазертерапия, магнитотерапия, УВО, 
инхалации, компреси, обтривания, местна 
дарсонвализация; 

5.7.5. при респираторни заболявания – аст-
ма, спастичен бронхит, пневмонии, ХОББ или 
професионално обусловени – за поддържане на 
виталния дихателен капацитет чрез неинвазивно 
белодробно дрениране, премахване на хипоста-
зата, подобряване на алвеоларната еластичност, 
противовъзпалително и релаксиращо спазъма 
на гладката мускулатура; включва дихателна 
гимнастика, постурален дренаж, специализирани 
прийоми с прилагане на външно съпротивление 
или друго стимулативно въздействие; синергич-
ни физикални фактори – магнитно поле, УВО, 
инхалации, ултрафонофореза. 

6. Медицинската дейност в областта на 
медицинска специалност „Физикална и реха-
билитационна медицина“ може да бъде упраж-
нявана само в лечебни заведения, разкрити и 
акредитирани по съответния законов ред, от 
правоспособен, професионално компетентен 
персонал и по реда на субординация съгласно 
раздел V. 

6.1. За прилагане на лечебните методики 
за целите на медицинската дейност по ФРМ 
право да обслужват медицинската апаратура 
имат само правоспособни, професионално ком-
петентни медицински специалисти, причислени 
в раздел V.

6.2. Самостоятелни обекти независимо от 
начина им на финансиране (балнео- и спацен-
трове, почивни станции или др.), презентиращи 
в дейността си използване на фактори с цел 
повлияване на здравето (лечение), причислени 
в медицинските дейности на физикалната и ре-
хабилитационна медицина, следва да разкрият 
на територията си лечебно заведение за ФРМ 
по реда на ЗЛЗ или да имат сключен договор 
с редовно регистрирано такова, което да ги 
осъществява съгласно т. 6. 

7. Дейности, окачествявани като невроха-
билитация, неврорехабилитация, кардиореха-
билитация, пулморехабилитация и подобни, 
съдържащи в себе си принципите и методите 
на физикалната и рехабилитационна медици-
на се приемат за нейни раздели и трябва да 
бъдат провеждани от рехабилитационен екип, 
ръководен от лекар-специалист по физикална 
и рехабилитационна медицина.

VIII. Критерии за качество 
1. Отсъствие на изгаряния – електрични 

или термични. 
2. Спазване на изискванията по раздел Х за 

съвместимост на факторите. 

3. Правилна последователност в прилага-
нето на отделните фактори – самостоятелно, 
комбинирано или съчетано. 

4. Стриктно спазване на показанията и 
противопоказанията за прилагане на префор-
мираните физикални фактори, кинезитерапията, 
балнео-/хидротерапията, климатотерапията, 
термотерапията, аерозолотерапията и всички 
високоспециализирани дейности. 

5. Висока икономическа ефективност при 
навременно и компетентно лечение със сред-
ствата и методите на физикалната и рехаби-
литационната медицина: 

5.1. скъсяване продължителността на престоя 
на болните в стационар; 

5.2. минимизиране на риска от усложнения в 
ранния (остър) морбиден период – декубитуси, 
контрактури, тромбемболии, хиповентилация, зас-
тойни белодробни и циркулаторни явления и др.; 

5.3. неинвазивно въздействие и отсъствие 
на риск от трансмисивни инфекции; 

5.4. хипоалергенност по сравнение с фар-
мацевтика; 

5.5. липса на токсичност; 
5.6. качествена интеграция и реинтеграция 

в обществото и семейството до максимално 
възможния функционален капацитет: 

5.6.1. за състояния след инсулт, черепно-
мозъчна и/или гръбначно-мозъчна травма/
процес, включително и след неврохирургични 
интервенции:

5.6.1.1. след дехоспитализация от невроло-
гична/неврохирургична клиника и осигуряване 
на до 4-кратна хоспитализация в структура по 
ФРМ за първата година след инцидента; 

5.6.1.2. осигуряване на рехабилитация и 
при домашни условия до втората година от 
инцидента при пациенти, чието състояние не 
позволява посещение на структура за извън-
болнична медицинска помощ;

5.6.2. за състояния след родова травма на 
ЦНС, ПНС, вродени увреждания на ЦНС, ПНС, 
невро-мускулния и опорно-двигателния апарат 
при новородени, кърмачета и деца;

5.6.2.1. осигуряване на ежемесечна рехаби-
литация на кърмачета с родова травма на ЦНС 
и ПНС, както и на такива с невро-мускулни 
увреждания и други заболявания на ЦНС, 
ПНС и опорно-двигателния апарат, водещи до 
дви гателно изоставане с повече от три месе-
ца спрямо календарната възраст на детето, в 
рамките на първите 18 месеца от раждането;

5.6.2.2. осигуряване на ежемесечна ком-
плексна медико-педагогическа рехабилитация 
на децата с церебрална парализа от 1 година 
и 6 месеца до 18-годишна възраст;

5.6.2.3. осигуряване на поддържаща рехабили-
тация при деца с родово-травматични парализи 
на раменния сплит, спина бифида, мускулни 
дистрофии и други състояния на опорно-дви-
гателния апарат, водещи до непълноценно ин-
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тегриране на детето в обществото, минимум 4 
пъти годишно, след навършване на 1 година 
и 6 месеца до 18 години;

5.6.2.4. осигуряване на поддържаща реха-
билитация за лица с церебрална парализа и 
други невро-мускулни заболявания с двигателен 
дефицит над 18-годишна възраст, минимум 4 
пъти годишно;

5.6.3. за заболявания с хронично или хро-
нично-прогресиращо протичане, водещо до 
инвалидизация – осигуряване на до 2 хоспи-
тализации за годината в периода след тласък 
и до 3 при промяна в нивото по съответните 
скали за оценка в структура по ФРМ:

5.6.3.1. осигуряване на поддържаща реха-
билитация в домашни условия при болни в 
трайно увредено състояние на постелен режим;

5.6.4. за заболявания, прогресиращи с по-
линевропатии – осигуряване на двукратна 
годишна хоспитализация в структура по ФРМ;

5.6.5. за усложнени състояния вследствие 
множествени травми и/или фрактури от раз-
личен произход – осигуряване на 3-кратна 
хоспитализация за първата година след острия 
момент в структура по ФРМ:

5.6.5.1. след алопластика на стави – осигуря-
ване на двукратна хоспитализиция за първите 
6 месеца след операцията;

5.6.6. при тежки дегенеративни промени на 
междупрешлените дискове с миелопатия или 
с радикулопатия – осигуряване на 3-кратна 
годишна хоспитализация в структура по ФРМ:

5.6.6.1. при болни с анкилозиращ спонди-
лит, коксартроза/дисплазия на тазо-бедрени 
стави – осигуряване на поддържаща рехабили-
тация в рамките на двукратна хоспитализация 
годишно;

5.6.7. след миокарден инфаркт и кардио-
хирургични интервенции – осигуряване на 
двукратна хоспитализация в структура по ФРМ 
за годината на инцидента/интервенцията, 
първата от които да е непосредствено след 
дехоспитализация от клиниката по кардиоло-
гия/кардиохирургия;

5.6.8. при белодробни заболявания с клинич-
но влошаване на вентилаторните показатели, 
оценени по скалата за функционално изследване 
на дишането – осигуряване на поддържаща 
рехабилитация в рамките на двукратна хоспи-
тализация годишно.

5.7. Повишаване на адаптивните възмож-
ности и резистентността на организма към 
заболявания. 

6. Разработване и внедряване в диагностич-
но-лечебната практика на нови:

6.1. концепции; 
6.2. алгоритми; 
6.3. методики; 
6.4. апарати; 
6.5. лекарствени продукти. 
IХ. Изисквания при лечение с физикални 

фактори 

1. Физиотерапевтично лечение се провежда 
при болни, които: 

1.1. са афебрилни; 
1.2. имат рехабилитационен потенциал; 
1.3. нямат данни за активно инфекциозно 

заболяване; 
1.4. нямат данни за активен/остър възпа-

лителен процес; 
1.5. нямат свръхчувствителност към някои 

от лекарствените разтвори или някой от физи-
калните фактори (електричество, луга, пелоид 
и др.); 

1.6. имат стабилна хемодинамика (за ста-
ционарно болните). 

2. Индицирани за активна кинезитерапия са 
болните без афазия. 

3. Индикация за включване на електрости-
мулация при увреда на периферния двигателен 
неврон са електродиагностични показатели за 
нервно-мускулна увреда или оценка след ману-
ално-мускулно тестуване под степен 3. 

4. При постоперативна пареза на перис-
талтиката се включва електростимулация с 
импулсни токове. 

5. Не се прилагат топлинни фактори с ендо-
генен или екзогенен произход при остеопении 
и следфрактурни състояния: 

5.1. при деца не се допуска озвучаване или 
прилагане на ВЧ токове в епифизарната област. 

6. В ранния следоперативен период се из-
бягва натоварване на мускулатурата в областта 
на оперативния разрез. 

7. При некоригирана хипертония се дозира 
активната кинезитерапия и не се назначава 
хидротерапия с обременяване на тялото над 
диафрагмата. 

8. При епилепсия не се назначават хидроте-
рапия, тракционна терапия с обратен наклон, 
електро- и топлинни процедури в областта на 
главата и големи участъци от горните крайници. 

9. Относителни противопоказания:
9.1. бременност и лактация;
9.2. онкологични операции с до 5-годишна 

давност;
9.3. невуси с неравна повърхност или об-

ширни по площ в областта на въздействие;
9.4. имплантирани водачи на ритъма (пейс-

мейкър);
9.5. токсични съдови заболявания;
9.6. карциноми с висок метастатичен по-

тенциал;
9.7. сърдечна декомпенсация;
9.8. активна туберкулоза;
9.9. флеботромбоза или активен тромбо-

флебит.
10. При иноперабилни и терминално болни с 

цел обезболяване и облекчаване на състоянието 
се допуска провеждане на физиотерапевтични 
процедури.

Х. Съвместимост на лечебните фактори при 
комплексно лечение 

1. Комплексното лечение се провежда в 
две основни насоки: комбинирано и съчетано: 
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1.1. комбинирано физикално-терапевтично 
лечение е последователното прилагане на ле-
чебните физикални фактори в рамките на един 
ден, редуване в различни дни, смяна на един 
фактор с друг след пределен лечебен курс;

1.2. съчетано физикално-терапевтично ле-
чение е прилагането на два или три физикал-
ни фактора едновременно върху един и същ 
участък на тялото в рамките на една проце-
дура – например магнитно поле и лазер или 
диадинамични токове. 

2. Принципи при комплексното използване 
на физикалните фактори за лечение и рехаби-
литация: синергизъм, антагонизъм, сенсиби-
лизация, усилване или потискане на местната 
или общата реакция на организма. 

3. При избора на комплекс се вземат под 
внимание възрастта, фазата на болестния про-
цес, миналите и съпътстващите заболявания, 
условията, при които се провежда лечението, 
характерът и видът на предхождащото лечение. 

4. Съчетани методи за физикално-терапев-
тично въздействие, при които се постига потен-
циране на ефекта: съчетаване на лекарствени 
вещества и физикални фактори. Прилаганите 
лекарствени препарати да не са токсични и да 
не предизвикват алергични и други странични 
реакции: 

4.1. лекарствена електрофореза с галваничен 
ток, монополярни нискочестотни и средно-
честотни токове; разтворът да е електролит; 

4.2. фонофореза; лекарствената субстанция 
трябва да не се променя физически и химично 
от ултразвука; 

4.3. инхалация с лекарствени и солеви раз-
твори, минерални води и др. аерозоли; ефектът 
зависи не само от химичния състав, но и от 
концентрацията и дисперсията на разтвора; 
избягва се прилагането на разтвори, съдържащи 
алергизиращи съставки; 

4.4. електроаерозоли; 
4.5. лекарствени вани; 
4.6. масаж с лекарствени унгвенти и лосиони; 
4.7. криопроцедури с лекарствени разтвори; 
4.8. компреси с добавка на лекарствени 

вещества и др. 
5. Провеждане на процедури с няколко 

фактора (комбинирано лечение): 
5.1. за удължаване на продължителността 

и дълбочината на локалното въздействие на 
медикамента процедурата се предхожда от при-
лагане на нискочестотно или високочестотно 
електромагнитно поле, парафин, лечебна кал, 
облъчвания с видими и инфрачервени лъчи; 

5.2. ултравиолетово облъчване след водни 
процедури и процедури с инфрачервени лъчи, нис-
кочестотно магнитно поле, токове на d’Arsonval, 
високочестотни токове, кални апликации; 

5.3. електрофореза (галванизация) преди 
електростимулации; 

5.4. топлинни процедури преди електропро-
цедури; 

5.5. електропроцедури преди кинезипро-
цедури; 

5.6. криопроцедури преди и по време на 
кинезипроцедури; 

5.7. нискочестотно магнитно поле преди 
или по време на процедури с галваничен ток 
и други импулсни токове; 

5.8. пасивни и подпомогнати (комбинирани)
кинезитерапевтични процедури преди активни; 

5.9. електростимулация преди активна ки-
незитерапия. 

6. Несъвместимо е провеждането на: 
6.1. крио- и топлинни процедури в интервал 

между тях, по-малък от 6 часа, освен в случаите, 
когато се цели контрастен, стимулиращ ефект; 

6.2. процедури, които оказват влияние върху 
общата реактивност, комбинирани с такива, 
които предизвикват умора и раздразнение (две 
последователни вани, голяма кална апликация 
и вана, душова процедура и вана и др.); 

6.3. две и повече процедури върху една и 
съща рефлексогенна зона; 

6.4. съчетаване на близки по своето действие 
фактори в един ден – два високочестотни тока, 
процедури с ниско- и средночестотни токове 
в една област, кало- и парафинолечение; с 
двупосочно антагонистично действие – въз-
буждащи и потискащи централната нервна 
система процедури; 

6.5. електросън с други електропроцедури с 
общо въздействие; 

6.6. ултравиолетово еритемно облъчване 
с топлинни процедури, масаж, галванизация, 
диадинамотерапия, синусоидално модулирани 
токове, електростимулация, ултразвукова тера-
пия, микровълнова терапия в същата област; 

6.7. магнитотерапия в един ден с ултрави-
сокочестотни токове или микровълни в една 
и съща област; 

6.8. калолечение общ прием в един ден с 
общи вани, обща дарсонвализация, други видове 
топлолечение. 

ХІ. Профилактични дейности
А. Основни
1. Повишаване на обществената здравна 

култура с промотивно-профилактична дейност.
2. Снижаване възприемчивостта на органи-

зма към/и развитието на заболявания, вклю-
чително и чрез закаляване.

3. Обучение в обем компетентност лекарите 
от първичната медицинска помощ.

4. Профилактика на рискови професионал-
ни групи:

4.1. изложени на стрес;
4.2. обременени с тежък физически труд;
4.3. със значителна хиподинамия;
4.4. свързани с нокси.
Б. Специализирани дейности при:
1. Затлъстяване.
2. Метаболитен синдром.
3. Сколиоза в детската възраст.
4. Плоскостъпие.
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5. Някои генетични заболявания, изискващи 
и поддържащо лечение с методите на ФРМ, 
например муковисцидоза.

6. Тренинг на сърдечно-съдовата система при: 
6.1. застрашени от артериална хипертония;
6.2. исхемична болест на сърцето;
6.3. лабилност на хемодинамиката; 
6.4. нарушен глюкозен толеранс. 
7. Неврологични заболявания (предимно с 

двигателни нарушения) и състояния, прогре-
сиращи до инвалидизация.

8. Анкилозиращ спондилит, дисплазия на 
ТБС

9. Обструктивен/спастичен бронхит, брон-
хиална астма.

10. Работещи във вредни за здравето условия.
11. Застрашени от развитие на остеопороза.
12. Предразположение към литиаза.
13. Планови предоперативни състояния.
14. Сенилни групи.
ХІІ. Групи заболявания от обичайната прак-

тика на специалистите по ФРМ
Последствията от:
1. Травма:
черепно-мозъчна;
гръбначно-мозъчна;
мултиплена и комплексна;
на цервико-брахиалния и лумбо-сакралния 

плексус и на периферните нерви;
спортна;
свързана с хронични заболявания;
професионални.
2. Неврологични заболявания и увреди:
мозъчно-съдови, инсулт, включително суб-

арахноидална хеморагия; спинални инсулти 
(вкл. хематомиелия);

състояния след неврохирургична интер-
венция;

хронични инвалидизиращи неврологични 
заболявания, като например множествена 
склероза и болест на Паркинсон;

ЦНС инфекции и абсцеси;
ЦНС тумори;
спинални парализи;
невромускулни разстройства и миопатии;
периферни невропатии, радикулопатии, 

плексопатии (включително токсични/метабо-
литни, вертеброгенни, компресионни);

полиневрити, включително Гилен-Баре;
парализа на Бел;
болест на Алцхаймер и на Пик;
вродени състояния – ДЦП, спина бифида 

и др.;
редки вродени проблеми.
3. Остри и хронични болкови състояния след:
ампутации (като последствие от посттравма-

тични, васкуларни или малигнени заболявания);
 хирургична намеса (включително органна 

трансплантация);
мултиорганни увреди, имобилизационни 

синдроми (хипотрофия, декубитуси, контрак-
тури).

4. Мускулно-скелетни състояния:
спинални заболявания: 
1. остри и хронични болки в кръста;
2. на цервикалния дял;
3. на торакалния дял;
дегенеративни и възпалителни ставни за-

болявания;
други моно- и полиартрити;
мекотъканен ревматизъм (включително 

фибромиалгия);
комплексна патология на стъпалото и ръката;
остеопороза;
хронични (мускулно-скелетни) болкови 

синдроми:
1. професионално свързани болкови синд-

роми;
2. синдроми на хронична умора и фибро-

миалгия.
5. Кардиоваскуларни нарушения:
коронарносъдови (включително след инфаркт 

на миокарда);
сърдечна недостатъчност; 
клапна патология;
кардиомиопатия;
периферни съдови разстройства, включи-

телно ампутации;
артериална хипертония.
6. Респираторни състояния:
астма;
хронични обструктивни белодробни раз-

стройства;
пулмофиброза;
пневмокониоза, включително азбестоза и 

др. индустриално провокирани.
7. Хирургични заболявания и увреди:
преди и след оперативни интервенции;
последствия от оперативната травма;
следоперативни усложнения;
изгаряния;
ампутации.
8. Обезитас и метаболитни нарушения:
захарен диабет;
метаболитни синдроми, хиперлипидемия и 

хиперурикемия.
9. Състояния на уринарния тракт:
хронични ренални проблеми;
тумори, включително рак на простатата;
простатна хипертрофия;
инконтиненция, вкл. стрес и постоперативна 

инконтиненция.
10. Гастроинтестинални проблеми:
болест на Крон, улцеративен колит;
функционални. 
11. Акушеро-гинекологични състояния:
следоперативни;
от възпалителен характер;
последродов период.
12. Сексуални дисфункции (от неневроло-

гичен произход):
сексуални смущения;
еректилни дисфункции.
13. Инфекциозни и имунологични болести:
костномозъчна трансплантация;
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последици от ХИВ инфекция.
14. Последствия от неоплазми, включително 

продължително и палиативно лечение.
15. Възрастовообусловени състояния:
педиатрични, включително вродени дефор-

митети, идиопатични сколиози, болест на Пер-
тес, спина бифида, кардиологични проблеми, 
включително вродени и др.;

геронтологични.
ХІІІ. Диагностика във физикалната и реха-

билитационна медицина
1. Диагностика на заболяването:
история, анамнеза;
клинично изследване; 
клиничен диагностичен набор, образна Дг 

и др.
2. Функционална оценка:
клинично функционално изследване (напри-

мер мускулно тестуване, обем на движение, 
равновесие/координация, сръчност);

стандартизирани/клинични тестове (верти-
кализиране и иницииране на крачка, достигане 
на цел, преминаване от седеж в стоеж и др.);

 технически тестове (динамометрия: мускул-
на сила и издръжливост, електрофизиологични 
и др.);

оценъчни скали и въпросници;
соматосензорно тестуване (допир, темпера-

тура, налягане, болка и др.);
поза, походка, захват и фина моторика;
тестуване на сетивността и специалните 

сетива;
гълтателна способност и хранене;
сексуалност;
навици;
тъканна виталност (кожни проблеми и 

разязвявания);
мехурно-/чревна функция;
комуникативност (реч, език и невербална);
настроение, поведение, индивидуалност;
общо здравословно състояние;
невропсихологическа преценка (възприятие, 

памет, изпълнителска функция, внимание и др.).
3. Оценка на активността и участието:
история/анамнеза; фактори на заобикаля-

щата среда – социално-битови, на близкото 
обкръжение, образование и професионална 
ангажираност и др.;

необходимост от грижи;
необходимост от ергономични приспособле-

ния в ежедневието;
необходимост от помощни средства или 

среда.
4. Специална функционална оценка:
кинематични и кинетични измервания – мо-

дели на движение, включително времеви и 
пространствени параметри (гониометрия, ви-
деонаблюдение, биофидбек, динамометрични 
и педобарографски платформи и др.);

повърхностна ЕМГ активност; 
издръжливост.

5. Количествена оценка на равновесието и 
придвижването: статична и динамична посту-
рография, продължително мониториране на 
активността и др.

6. Професионални способности: дейности 
от ежедневието и бита, професионални и про-
изводствени способности, оценка способността 
за шофиране, дейности на свободното време. 

ХІV. Обем компетентност по ФРМ на лека-
рите от първичната медицинска помощ

1. Познаване общите принципи на въздейст-
вие на факторите на физикалната и рехабили-
тационна медицина.

2. Познаване на показанията и противопо-
казанията за провеждане на лечение с фактори 
на ФРМ.

3. Провеждане на сезонна профилактика с 
фактори на ФРМ: 

3.1. ултравиолетови облъчвания;
3.2. общи закалителни мероприятия, вклю-

чително под формата на съвети.
4. Повлияване на: 
4.1. миалгии от общ произход (простуда, неба-

лансирано физическо натоварване, мекотъканна 
травма без хематом) или в конвалесцентния 
след ОВИ период – освен медикаментозно 
и/или с източник на инфрачервена светлина;

4.2. катари на ГДП – към медикаментозното 
лечение включване и на общи инхалации със 
или без активно действащо вещество.

5. Първична диагностика и ранно насоч-
ване на:

5.1. дегенеративни изменения; 
5.2. сколиоза в детската възраст;
5.3. затлъстяване;
5.4. плоскостъпие;
5.5. сенилна патология, в т.ч. остеопороза;
5.6. други състояния, изискващи лечение и 

провеждане на цялостна превантивно-профилак-
тична рехабилитационна програма в структура 
по ФРМ.“

Министър: Б. Нанев
13389

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за допълнение на Наредба № 25 от 
2005 г. за минималните изисквания за хуман-
но отношение при отглеждане на кокошки 

носачки (ДВ, бр. 42 от 2006 г.)

§ 1. В § 2 от преходните и заключителните 
разпоредби накрая се поставя запетая и се до-
бавя „ако отговарят на изискванията, посочени 
в раздел V, чл. 9“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на об-

народването є в „Държавен вестник“.
Министър: М. Найденов

13738



СТР.  104  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

МИНИСТЕРСТВО 
НА ПРАВОСЪДИЕТО

НАРЕДБА № 15
от 4 декември 2009 г.

за електронно наблюдение върху поведението 
на осъдени лица

Раздел І
Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба определя условията 
и реда за прилагане на системата за електрон-
но наблюдение върху поведението на лица, 
осъдени на пробация с определени от съда 
пробационни мерки задължителна регистрация 
по настоящ адрес и ограничения на свободното 
придвижване.

(2) Системата за електронното наблюдение 
се прилага само при изрично съгласие на осъ-
деното лице.

(3) Прилагането на системата за електрон-
ното наблюдение се съчетава с другите мерки 
за контрол и въздействие върху поведението 
на осъденото лице.

Чл. 2. (1) Системата за електронно на-
блюдение включва гласово разпознаване и 
потвърждаване местонахождението на осъде-
ното лице.

(2) Гласовото разпознаване е биометрична 
технология за идентификация на осъденото 
лице по произнесени от него думи или фрази.

(3) Потвърждаване местонахождението на 
осъденото лице се извършва чрез електронно 
наблюдение, при което се регистрира при-
съствието или отсъствието на наблюдавания 
на определените в присъдата места и часове.

(4) Гласовото разпознаване може да про-
дължи през целия срок на изпълнение на 
пробационната мярка, а електронното наблю-
дение за потвърждаване местонахождението на 
осъденото лице – за срок до 6 месеца.

Чл. 3. Системата за електронно наблюдение 
не се прилага по отношение на:

1. осъдени непълнолетни лица, ненавършили 
16-годишна възраст;

2. лица, страдащи от разстройство на съзна-
нието, което не изключва вменяемостта.

Чл. 4. (1) Системата за електронното наблю-
дение се прилага от изпълнители – юридически 
лица, които са регистрирани на територията 
на Република България.

(2) Изборът на изпълнители се извършва 
по реда на Закона за обществените поръчки 
и подзаконовите нормативни актове по при-
лагането му. Процедурата се осъществява от 
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

(3) Договорът с изпълнителя по ал. 1 задъл-
жително съдържа клаузи относно доставката, 
монтажа, поддръжката, ремонта и обслужването 
на техническите средства, организацията на 
наблюдението, контрола и взаимодействието 
с пробационната служба при констатирани 
нарушения.

Раздел ІІ
Обхват на системата за електронно наблюдение

Чл. 5. (1) Гласовото разпознаване се при-
лага по отношение на осъдено лице с проба-
ционна мярка задължителна регистрация по 
настоящ адрес.

(2) Гласовото разпознаване се използва за 
идентификация на осъденото лице за изпъл-
нение на наложената му пробационна мярка.

Чл. 6. (1) Осъденото лице е длъжно да оси-
гури ползването на стационарен телефонен пост 
за гласово разпознаване на мястото, определено 
от пробационния служител.

(2) При гласовото разпознаване се оси-
гурява възможност за прослушване на теле-
фонните разговори на осъденото лице през 
целия срок на изпълнение на пробационната 
мярка, както и 6 месеца след приключването 
на изпълнението.

Чл. 7. (1) Електронното наблюдение за 
потвърждаване местонахождението на осъде-
ното лице се прилага при изпълнение на про-
бационната мярка ограничаване в свободното 
придвижване.

(2) Наблюдението по ал. 1 се извършва 
чрез приемателно-предавателно устройство, 
устройство за персонална идентификация и 
ръчно преносимо устройство.

Чл. 8. (1) Устройството за персонална 
идентификация е с формата на гривна, има 
уникален идентификационен номер и неотстра-
ним надпис с данните за контакт с оператора 
в контролния център.

(2) Устройството за персонална идентифика-
ция се поставя на глезена на осъденото лице, 
освен ако това е невъзможно по здравословни 
причини. В този случай устройството се поставя 
на китката при спазване на изискванията за 
неговото функциониране.

(3) Устройството за персонална идентифика-
ция се поставя на осъденото лице в присъствието 
на пробационния служител или определено от 
него длъжностно лице и се сваля при изтичане 
на срока на електронното наблюдение.

(4) Устройството за персонална идентифи-
кация трябва да не причинява неудобства на 
осъденото лице и да не  привлича внимание 
с размерите си.

Чл. 9. (1) Приемателно-предавателното 
устройство установява присъствието или от-
съствието на устройството за персонална 
идентификация.

(2) Приемателно-предавателното устройство 
има уникален и неотстраним идентификацио-
нен номер и неотстраняем надпис с данните 
за контакт с оператора.

(3) Приемателно-предавателното устройство 
трябва да отговаря на изискванията по чл. 8, ал. 4.

Чл. 10. (1) Ръчното преносимо устройство 
установява присъствието или отсъствието на 
устройството за персонална идентификация, 
като различава повече от едно устройство.
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(2) Ръчното преносимо устройство следва 
да бъде защитено срещу неразрешен достъп 
до него, като след такъв достъп подлежи на 
изключване.

Раздел ІІІ
Прилагане на системата за електронно на-

блюдение

Чл. 11. (1) Прилагането на системата за 
електронно наблюдение се възлага на изпъл-
нителя от ръководителя на областната служба 
„Изпълнение на наказанията“ по предложение 
на пробационния служител, отговарящ за из-
пълнението на пробационната мярка.

(2) Изпълнителят е длъжен да осигури при-
лагане на системата за електронно наблюдение 
по отношение на всички осъдени лица, за които 
му е възложено от пробационната служба.

(3) Техническите средства, чрез които се 
прилага системата за електронно наблюдение, 
трябва да гарантират точната идентификация 
на осъдените лица. 

(4) Техническите средства по ал. 3 трябва да 
бъдат защитени от външна намеса и да бъдат 
в непрекъснат режим на работа за срок ми-
нимум 6 месеца, без да имат нужда от ремонт 
и поддръжка.

(5) След активиране на системата за елек-
тронно наблюдение, сигналите се обработват в 
контролен център, организиран от изпълнителя. 
Контролният център трябва да работи непре-
къснато през цялото денонощие, включително 
през празничните и почивните дни.

Чл. 12. (1) За прилагането на системата за 
електронно наблюдение на осъденото лице се 
предоставя информационен наръчник, който 
съдържа данни за условията и начина за при-
лагането є, указания за връзка с оператора при 
възникване на непредвидени обстоятелства, както 
и за последиците при констатирани нарушения.

(2) За умишлено причинени вреди или при 
унищожаване на техническите устройства осъ-
деното лице носи имуществена отговорност в 
пълен размер. 

(3) Вредата или унищожаването по ал. 2 се 
констатира с протокол, издаден от представител 
на изпълнителя и утвърден от ръководителя на 
областната служба „Изпълнение на наказанията“.

Чл. 13. (1) Изпълнителят е длъжен да мон-
тира техническите средства по чл. 11, ал. 3 в 
5-дневен срок от възлагането и да ги демонтира 
не по-късно от 24 часа след уведомяването 
му от ръководителя на областната служба 
„Изпълнение на наказанията“ за прекратяване 
прилагането на системата.

(2) Прилагането на системата за електронно 
наблюдение се прекратява при:

1. изтичане на срока на електронното на-
блюдение;

2. изтърпяване на постановената от съда 
пробационна мярка;  

3. задържане на наблюдаваното лице по 
мярка за неотклонение или в изпълнение на 
наложено наказание лишаване от свобода. 

(3) При промяна на местоизпълнението на 
пробационните мерки изпълнителят демонтира 
техническите средства и извършва монтаж на 
такива средства по новото местоизпълнение в 
срок до 24 часа от уведомяването му.

(4) Когато изпълнението на пробационната 
мярка задължителна регистрация по настоящ 
адрес се преустанови временно по реда на 
чл. 211, ал. 1 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържането под стража или 
се получи разрешение за напускане на на-
селеното място при изпълнение на мярката 
за ограничаване на свободното придвижване 
по реда на чл. 213, ал. 4 до 6 ЗИНЗС, про-
бационният служител уведомява контролния 
център на изпълнителя за преустановяване 
на наблюдението. В тези случаи техническите 
средства не се демонтират.

(5) Пробационният служител уведомява из-
пълнителя за наличието на обстоятелствата по 
ал. 1 – 4 в срок до 24 часа от тяхното настъпване. 

Чл. 14. (1) За прилагане на гласовото разпоз-
наване се снема гласов отпечатък от осъденото 
лице, който се съхранява в контролния център.

(2) Снемането на гласов отпечатък се 
извършва от представител на изпълнителя в 
присъствието на пробационен служител, който 
удостоверява самоличността на осъденото лице. 

(3) За снемането се съставя протокол, който 
се прилага в досието на осъденото лице.

Чл. 15. (1) Гласовото разпознаване се из-
вършва чрез телефонни разговори във фиксира-
но време или чрез произволни позвънявания на 
определеното по чл. 6, ал. 1 място по график, 
утвърден от пробационния служител.

(2) Разговорите по ал. 1 се провеждат от 
осъдения с оператора в контролния център. 

Чл. 16. (1) При провеждането на телефонните 
разговори по чл. 15 осъденото лице е длъжно 
да отговаря на въпросите, поставени му от 
оператора в контролния център.

(2) Когато се констатира, че няма съвпадение 
между гласа на лицето, с което се провежда 
телефонният разговор, и гласовия отпечатък 
от осъденото лице, който се съхранява в кон-
тролния център, дежурният оператор уведомява 
незабавно пробационния служител.

Чл. 17. Електронното наблюдение за потвър-
ждаване местонахождението на осъденото лице 
се прилага с цел да не се допусне  нарушение 
на постановената от съда пробационна мярка.

Чл. 18. (1) Монтирането и демонтирането 
на устройството за персонална идентификация 
се извършва от представител на изпълнителя 
в присъствието на пробационния служител, за 
което се съставя протокол.

(2) Протоколът се прилага в досието на 
осъдения.

(3) След активиране на системата за елек-
тронно наблюдение сигналите се обработват в 
контролния център.

Чл. 19. При необходимост ремонтът на тех-
ническите средства се възлага на изпълнителя 
и се осъществява в присъствието на съответния 
пробационен служител.
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Раздел ІV
Взаимодействие между пробационната служба 

и контролния център

Чл. 20. (1) Всеки сигнал за нарушение 
при прилагане на системата за електронно 
наблюдение се регистрира в контролния цен-
тър, за което ръководителят на дежурния екип 
уведомява незабавно съответния пробационен 
служител.

(2) Пробационният служител е длъжен да 
извърши проверка на мястото на нарушението 
най-късно до 12 часа след неговото регистри-
ране, за което съставя констативен протокол.

Чл. 21. (1) Когато пробационният служител 
установи нарушение на пробационната мярка, 
той докладва констативния протокол на ръково-
дителя на пробационната служба, който взима 
решение относно прилагането на мерките по 
чл. 227 и 228 ЗИНЗС.

 (2) Ако при прилагането на системата за 
електронно наблюдение се констатират данни 
за извършено престъпление от осъденото или 
друго лице, се уведомява незабавно съответ-
ният прокурор.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава 

от министъра на правосъдието на основание 
чл. 214, ал. 2 от Закона за изпълнение на на-
казанията и задържането под стража.

Министър: М. Попова
13323

МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 54 от 2003 г. за медицинските и психоло-
гическите изисквания към персонала, който 
осъществява железопътни превози на пътници 
и товари и съпътстващите ги дейности, и за 
провеждане на предпътните (предсменни) 
медицински прегледи (ДВ, бр. 55 от 2003 г.)

§ 1. В чл. 6, ал. 1 се създава изречение второ:
„След отпуск по болест, продължил повече 

от 30 дни, както и в други случаи, по прецен-
ка на лекаря може да се извърши подходящ 
допълнителен медицински преглед.“

§ 2. В чл. 7 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Преосвидетелстването се проверява 

винаги след възникване на трудова злополу-
ка на машиниста или след всеки период на 
отсъствието му от работа след инцидент, при 
който са засегнати хора. 

(4) В случаите на отстраняване на машиниста 
от работа по причини, свързани с безопасността 
на превозите, работодателят изисква извърш-
ване на преосвидетелстване на медицинската 
годност на машиниста.“

§ 3. Създава се чл. 8а:

„Чл. 8а. Периодични прегледи на прите-
жателите на свидетелство и удостоверение по 
чл. 36, ал. 1 от Наредба № 56 от 2003 г. за 
изискванията, условията и реда за обучение на 
кандидатите за придобиване или признаване 
на правоспособност за длъжностите от желе-
зопътния транспорт и реда за провеждане на 
изпитите на лицата от персонала, отговорен за 
безопасността на превозите (загл. попр. – ДВ, 
бр. 59 от 2003 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.) (обн., 
ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; 
изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) се провеждат 
съгласно установените в приложение № 2а 
минимални изисквания.“

§ 4. В чл. 11, ал. 1 се създават т. 6 – 8:
„6. тестове на кръв или урина за откриване 

на захарен диабет и други заболявания, както 
е показано от клиничния преглед;

7. тестове за наркотици, ако е клинично 
показано;

8. за машинисти на възраст над 40 години 
се изисква и ЕКГ в състояние на покой.“

§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2: 
„(2) В случаите по ал. 1, както и когато пре-

цени, че здравословното му състояние поставя 
под съмнение пригодността му за работа, всеки 
машинист е длъжен незабавно да информира за 
това железопътния превозвач или съответния 
управител на железопътната инфраструктура, 
който го е назначил или наел.“

§ 6. В заключителните разпоредби се съз-
дава § 5:

„§ 5. Наредбата въвежда изискванията на 
Директива на Европейския парламент и на 
Съвета 2007/59/ЕО от 23 октомври 2007 г. за 
сертифициране на машинисти, управляващи 
локомотиви и влакове в рамките на железо-
пътната система на Общността (ОВ L 315 от 
2007 г.).“

§ 7. Създава се приложение № 2а:

„Приложение № 2а 
към чл. 8а 

Медицински изисквания
1. Общи изисквания:
1.1. Машинистите не трябва да са в процес 

на лечение, да приемат лекарства или вещества, 
които биха могли да причинят:

 – внезапна загуба на съзнание;
 – намалено внимание или концентрация;
 – внезапна неработоспособност;
 – загуба на равновесие или координация;
 – значително ограничена подвижност.
1.2. Зрение:
Трябва да бъдат изпълнени следните изис-

квания по отношение на зрението:
 – зрителна острота на разстояние, със 

или без корекция: 1,0; минимум 0,5 за по-
слабото око;
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 – максимални коригиращи лещи: далеко-
гледство + 5/късогледство – 8; 

Изключения се допускат в изключителни 
случаи след консултация със специалист по 
очни болести. След това решението се взема 
от лекаря.

 – зрение на близки и средни разстояния: 
достатъчно, със или без корекция;

 – контактните лещи и очилата са разре-
шени, ако се извършват редовни прегледи от 
специалист;

 – нормално цветоусещане: използване на 
стандартен тест, например Ишихара, както и 
на други стандартни тестове, ако е необходимо;

 – зрително поле: пълно;
 – зрение на двете очи: ефективно; не се 

изисква, когато лицето има адекватна адапта-
ция и достатъчен компенсиращ опит; само в 
случай на изгубено бинокулярно виждане след 
започване на работа;

 – бинокулярно виждане: ефективно;
 – разпознаване на цветни сигнали: тестът 

се базира на разпознаване на отделни цветове, 
а не на относителни разлики;

 – контрастна чувствителност: добра;
 – отсъствие на прогресивни очни заболя-

вания;
 – имплантирани лещи, кератотомии и ке-

ратектомии се позволяват само при условие, 
че се проверяват ежегодно или с периодичност, 
определена от лекаря;

 – устойчивост на заслепяване;
 – не са разрешени оцветените контактни 

лещи и фотохроматичните лещи; разрешават 
се лещи с филтър за ултравиолетови лъчи.

1.3. Изисквания към слуха и говора: доста-
тъчен слух, потвърден с аудиограма, например:

 – достатъчно добър слух за провеждане на 
телефонен разговор и за чуване на предупре-
дителни звуци и радиосъобщения; като насока 
следва да се вземат следните стойности:

 – увреждането на слуха не следва да над-
хвърля 40 dB при 500 и 1000 Hz;

 – увреждането на слуха не следва да над-
хвърля 45 dB при 2000 Hz за ухото с по-лоша 
въздушна проводимост на звук;

 – отсъствие на нарушения във вестибулар-
ния апарат;

 – отсъствие на хронични говорни разстрой-
ства (като се има предвид необходимостта от 
ясна и отчетлива размяна на съобщения);

 – при особени случаи се разрешава използ-
ването на слухови апарати.

1.4. Бременност:
В случай на лоша поносимост или пато-

логично състояние бременността следва да се 
смята за причина за временно отстраняване на 
машиниста от работа. Следва да се прилагат 
правните разпоредби, защитаващи бременните 
машинисти.

Министър: Ал. Цветков
13386

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 56 от 2003 г. за изискванията, условията 
и реда за обучение на кандидатите за придо-
биване или признаване на правоспособност 
за длъжностите от железопътния транспорт 
и реда за провеждане на изпитите на лицата 
от персонала, отговорен за безопасността на 
превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., 
бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.)

§ 1. В заглавието на наредбата след думите 
„за придобиване“ текстът се заменя с „на пра-
воспособност, изисквана от персонала, отговорен 
за безопасността на превозите с железопътен 
транспорт, или признаване на такава правоспо-
собност и реда за провеждане на проверочните 
изпити на лицата от персонала, отговорен за 
безопасността на превозите“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него 
думите „за длъжностите от железопътния транс-
порт и редът за провеждане на изпитите на 
лицата, отговарящи за безопасността на прево-
зите в системата на:“ се заменят с „изисквана 
от лицата, изпълняващи дейности, свързани с 
безопасността на превозите в железопътния 
транспорт, за признаване на такава правоспо-
собност и редът за провеждане на изпитите за 
проверка знанията на лицата, отговарящи за 
безопасността на превозите в системата на:“.

2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) С наредбата се определят условията 

и редът за сертифициране на машинисти, уп-
равляващи локомотиви и влакове в рамките 
на железопътната система на Европейската 
общност, както и задачите, за които носят от-
говорност Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ (ИА „ЖА“), машинистите и 
железопътните превозвачи, управителите на 
железопътна инфраструктура и обучаващите 
институции. 

(3) Не се допуска налагането на ограни-
чения за движението на товарни влакове на 
железопътни превозвачи от Европейската 
общност, които преминават границите или 
извършват вътрешен транспорт в рамките на 
територията на Република България въз основа 
на национални разпоредби, отнасящи се до 
персонала на товарните влакове, с изключение 
на машинистите. 

(4) Алинея 2 не се прилага за машинисти, 
работещи във:

1. метрополитена, трамваи и други тесно-
линейни железопътни системи;

2. мрежи, които са функционално отделени 
от останалата железопътна система и са пред-
видени единствено за извършването на местни, 
градски и извънградски услуги за превоз на 
пътници и товари;

3. железопътна инфраструктура, която е 
частна собственост и се използва от собствени-
ците є само за извършване на техни собствени 
товарни превози;
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4. отсечки и коловози, които са временно 
затворени за движение с цел поддръжка, подно-
вяване или усъвършенстване на железопътната 
система.“

§ 3. В чл. 4, ал. 1 думите „Изпълнителна 
агенция „Железопътна администрация“ (ИА 
„ЖА“)“ се заменят с абревиатурата „ИА „ЖА“.

§ 4. В чл. 10 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Обучението на машинисти се извършва, 

като се цели постигане на баланс между теоре-
тичното обучение (учебни занятия и демонстра-
ции) и практическото обучение (учебен стаж, 
управление под наблюдение и управление без 
наблюдение по коловози, използвани за учебни 
цели), като за самостоятелно овладяване на 
правилата за експлоатация, сигнализиране в 
определени ситуации и др. се използват ком-
пютърни програми за обучение. 

(4) При придобиване на знания за маршру-
тите обучаващите се придружават от локомо-
тивен машинист за определен от обучаващата 
институция брой пътувания както през деня, 
така и през нощта, или се обучават с помощта 
на технически средства – видеозаписи и др., 
които пресъздават движението на влака.“ 

§ 5. Създава се глава пета:

„ Г л а в а  п е т а

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МАШИНИСТИ, УП-
РАВЛЯВАЩИ ЛОКОМОТИВИ И ВЛАКОВЕ В 
РАМКИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА 

НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Чл. 36. (1) На машинистите, които отговарят 
на изискванията за здравословна годност и са 
квалифицирани да управляват влак в рамките 
на железопътната система на Европейската 
общност, се издават следните документи:

1. свидетелство за управление на локомотив, 
потвърждаващо, че машинистът отговаря на 
минималните изисквания относно здравословно 
състояние, образование и общи професионални 
умения. В свидетелството се посочва издаващият 
орган и срокът на валидността му; 

2. едно или повече удостоверения на маши-
нист, посочващи железопътната инфраструктура, 
за която машинистът е придобил правоспособ-
ност, и подвижния състав, който има право да 
управлява. 

(2) До приемането на модел за свидетелство 
и удостоверение на Европейската общност 
свидетелствата и удостоверенията по ал. 1 
се издават в съответствие с изискванията по 
приложения № 3 и № 4. 

(3) Изискването за притежаване на удосто-
верение за определена част от железопътната 
инфраструктура не се прилага в следните извън-
редни случаи и при условие, че друг машинист, 
притежаващ валидно удостоверение за съответ-
ната железопътна инфраструктура, придружава 
машиниста по време на управлението:

1. в случай че поради нарушение в желе-
зопътната услуга е необходимо отклонение 

на влакове или извършване на поддръжка на 
коловозите, както е посочено от управителя 
на железопътната инфраструктура;

2. при изключителни, еднократни услуги, 
когато се използват исторически влакове;

3. при извънредни, еднократни услуги за 
превоз на товари, съгласувани с управителя 
на железопътната инфраструктура;

4. при доставка или демонстрация на нов 
влак или локомотив;

5. за целите на обучението и провеждането 
на изпити на машинисти.

(4) Решението за използване на възможността 
по ал. 3 се взема от железопътния превозвач, 
който предварително уведомява управителя на 
железопътната инфраструктура. Решението не 
може да бъде взето от съответния управител на 
железопътната инфраструктура или от ИА „ЖА“. 

Чл. 37. (1) Удостоверението по чл. 36, ал. 1, 
т. 2 дава права за управление в една или повече 
от следните категории:

1. категория А: маневрени локомотиви, ра-
ботни влакове, железопътни превозни средства 
за поддръжка и локомотиви, когато се използват 
за маневриране;

2. категория Б: превоз на пътници и/или 
товари.

(2) Удостоверението може да дава права за 
всички категории и да обхваща всички кодове 
съгласно приетите от Европейската комисия 
модели на удостоверението, завереното копие 
на удостоверението и техническите им харак-
теристики.

Чл. 38. Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“, железопътните превозвачи и 
управителите на железопътната инфраструк-
тура предприемат всички необходими мерки, 
за да се избегнат рисковете от подправяне на 
свидетелствата, удостоверенията и регистрите, 
предвидени в наредбата.

Чл. 39. (1) Свидетелството по чл. 36, ал. 1, 
т. 1 е собственост на притежателя му и се издава 
от изпълнителния директор на ИА „ЖА“ или 
упълномощено от него лице. Свидетелството 
се издава на български език.

(2) Удостоверението по чл. 36, ал. 1, т. 2 се 
издава от железопътния превозвач или управи-
теля на железопътната инфраструктура, който 
назначава или наема машиниста. Удостовере-
нието се издава на български език.

(3) Удостоверението по ал. 2 е собственост 
на работодателя, който го издава. Машинистът 
има право да получи заверено копие от него.

Чл. 40. (1) Свидетелствата по чл. 36, ал. 1, 
т. 1 са валидни за цялата територия на Евро-
пейската общност. 

(2) Удостоверенията по чл. 36, ал. 1, т. 2 са 
валидни само за посочените в тях железопътна 
инфраструктура и подвижен състав.

Чл. 41. Документите за правоспособност 
на машинисти, издадени от държави, които 
не са членки на Европейския съюз, работещи 
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изключително по трансгранични отсечки от 
железопътната система на Република България, 
се признават в съответствие с двустранните 
споразумения на Република България със съ-
ответната трета страна.

Чл. 42. (1) За да получат свидетелство по 
чл. 36, ал. 1, т. 1, кандидатите трябва да отговарят 
на минималните изисквания, посочени в чл. 43.

(2) За да получат удостоверение по чл. 36, 
ал. 1, т. 2, кандидатите трябва да отговарят на 
минималните изисквания, посочени в чл. 44. 

(3) Свидетелствата, издадени от държа-
ви – членки на Европейския съюз, в съответ-
ствие с Директива 2007/59/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
за сертифициране на машинисти, управляващи 
локомотиви и влакове в рамките на железо-
пътната система на Общността (ОВ L 315 от 
2007 г.) са валидни на територията на Репу-
блика България.

Чл. 43. (1) Свидетелствата по чл. 36, ал. 1, 
т. 1 се издават на кандидати, които:

1. притежават свидетелство за правоспособ-
ност „локомотивен машинист“ по чл. 19, ал. 1;

2. са навършили 20 години;
3. имат завършено средно образование и курс 

на обучение за локомотивен машинист, което 
включва най-малко изискванията, посочени в 
приложение № 5; 

4. представят документ, потвърждаващ фи-
зическата им годност, издаден след извършен 
медицински преглед по чл. 8a от Наредба № 54 
от 2003 г. за медицинските и психологическите 
изисквания към персонала, който осъществява 
железопътни превози на пътници и товари и 
съпътстващите ги дейности, и за провеждане 
на предпътните (предсменни) медицински пре-
гледи (ДВ, бр. 55 от 2003 г.) (Наредба № 54);

5. представят документ, потвърждаващ пси-
хологическата им годност, издаден след преглед 
по чл. 8a от Наредба № 54;

6. положили са успешно изпит пред комисия 
по чл. 57, ал. 2. 

(2) Свидетелство по чл. 36, ал. 1, т. 1 
може да бъде издадено и на кандидат, който 
е навършил 18 г. и отговаря на условията по 
ал. 1, но в този случай валидността на сви-
детелството се ограничава до железопътната 
инфраструктура на територията на Република 
България. 

Чл. 44. (1) Кандидатите за получаване на 
удостоверение по чл. 36, ал. 1, т. 2:

1. полагат изпит за професионалните си 
познания и компетентност във връзка с под-
вижния състав, за който се иска удостовере-
нието. Изпитът обхваща най-малко въпросите, 
посочени в приложение № 6;

2. полагат изпит за професионалните си 
познания и компетентност във връзка с же-
лезопътната инфраструктура, за която се иска 
удостоверението; изпитът обхваща най-малко 
въпросите, посочени в приложение № 7. 

(2) Железопътният превозвач или управите-
лят на железопътната инфраструктура обучават 
кандидатите за издаване на удостоверение по 
чл. 36, ал. 1, т. 2 по съответната система за 
управление на безопасността.

(3) Езиковите познания, посочени в прило-
жение № 8, се изискват за работа в страната, 
в която се намира съответната железопътна 
инфраструктура, за която важи удостоверението.

Чл. 45. (1) Изпълнителна агенция „Желе-
зопътна администрация“ публикува на интер-
нет страницата си процедурата, одобрена от 
изпълнителния директор, по която се издава 
свидетелството по чл. 36, ал. 1, т. 1.

(2) Кандидатите подават молба за издаване 
на свидетелство до изпълнителния директор на 
ИА „ЖА“ лично или чрез упълномощено лице. 
Молбата се подава на български език.

(3) Молбата по ал. 2 може да бъде за из-
даване на ново свидетелство, за актуализиране 
на данните в свидетелството, за подновяване 
или издаване на дубликат. 

(4) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“ 
или упълномощено от него лице издават сви-
детелството не по-късно от един месец след 
получаване на всички необходими документи.

(5) Свидетелството се издава в един оригина-
лен екземпляр и е със срок на валидност 10 г., 
при условие че притежателят му отговаря на 
изискванията за здравословна годност по чл. 47.

(6) Дубликат на свидетелство по чл. 36, 
ал. 1, т. 1 се издава от изпълнителния директор 
на ИА „ЖА“ или упълномощено от него лице 
в срока по ал. 4. 

Чл. 46. (1) Железопътните превозвачи и 
управителите на железопътната инфраструктура 
определят процедурите за издаване и подновя-
ване на удостоверенията по чл. 36, ал. 1, т. 2 
като част от своята система за управление на 
безопасността. 

(2) Процедурите по ал. 1 включват и 
правила за обжалване, които позволяват на 
машинистите да поискат преразглеждане на 
решенията, свързани с издаването, подновя-
ването, спиране действието или отнемането 
на удостоверенията.

(3) В случай на спор железопътните превоз-
вачи, управителите на железопътната инфра-
структура и машинистите могат да се обърнат 
към ИА „ЖА“ или към друг независим орган 
по обжалване, предвиден в правилата за об-
жалване по ал. 2.

(4) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“ 
се произнася с мотивирано решение по жалбата 
по ал. 3 в срок до един месец от постъпването 
є, като дава съответните задължителни раз-
пореждания за отстраняване на нередностите.

(5) Решенията по ал. 4 могат да се обжалват по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(6) Железопътните превозвачи и управите-
лите на железопътната инфраструктура акту-
ализират удостоверението, когато притежателят 
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му е получил допълнителни права, отнасящи 
се до подвижния състав или железопътната 
инфраструктура.

Чл. 47. (1) За продължаване на валидността 
на свидетелството по чл. 36, ал. 1, т. 1 неговият 
притежател преминава периодични прегледи 
съгласно чл. 8a от Наредба № 54. 

(2) По отношение на общите професионални 
познания се прилагат разпоредбите на чл. 22, 
ал. 2, т. 13 от Наредба № 59 от 2006 г. за 
управление на безопасността в железопътния 
транспорт (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., 
бр. 88 от 2007 г.) (Наредба № 59).

(3) В случаите на подновяването на сви-
детелство се извършва проверка в регистъра, 
предвиден в чл. 53, ал. 1 и 2, дали машинистът 
отговаря на изискванията, посочени в ал. 1.

(4) За продължаване на валидността на 
удостоверенията по чл. 36, ал. 1, т. 2 прите-
жателите им преминават периодични изпити 
съгласно изискванията на чл. 44. Изпитите 
се провеждат от железопътния превозвач или 
управителя на железопътната инфраструктура, 
който назначава или наема машинистите, съ-
гласно собствената му система за управление 
на безопасността, като се спазва минималната 
честота, установена в приложение № 9.

(5) Резултатите от изпита по ал. 4 се от-
разяват в удостоверението. В удостоверението 
се отбелязва, че машинистът отговаря на из-
искванията по ал. 1. 

(6) Резултатите от изпита по ал. 4 се впис-
ват и в регистъра по чл. 54 с отбелязване, че 
машинистът отговаря на изискванията по ал. 1.

(7) Когато периодичен изпит или преглед 
бъдат пропуснати или завършат с отрицателен 
резултат, се прилага процедурата, посочена 
в чл. 49.

Чл. 48. (1) При прекратяване на трудов 
договор на машинист работодателите му не-
забавно уведомяват ИА „ЖА“ за прекратеното 
трудово правоотношение.

(2) Свидетелството на машиниста е валид-
но, при условие че машинистът отговаря на 
изискванията за психологическа и здравословна 
годност.

(3) Удостоверенията по чл. 36, ал. 1, т. 2 
стават невалидни с прекратяване на трудовите 
правоотношения на притежателите им маши-
нисти и се предават на работодателя, който ги 
е издал. Машинистите с прекратени трудови 
правоотношения получават заверени преписи 
от удостоверенията и всички документи, удос-
товеряващи тяхното професионално обучение, 
квалификации, опит и професионална компе-
тентност. 

(4) При издаване на нови удостоверения 
на машинисти железопътният превозвач или 
управителят на железопътната инфраструктура 
взимат предвид всички документи по ал. 3.

Чл. 49. (1) Железопътните превозвачи и 
управителите на железопътната инфраструктура 

проверяват валидността на свидетелствата и 
удостоверенията на машинистите, които на-
значават или наемат.

(2) Железопътните превозвачи и управители-
те на железопътната инфраструктура въвеждат 
система за контрол на машинистите.

(3) В случай че при контрола по ал. 2 се 
постави под съмнение компетентността на ма-
шинист относно извършваната от него работа 
или валидността на неговото свидетелство 
или удостоверение, съответният железопътен 
превозвач и/или управител на железопътната 
инфраструктура незабавно предприема мерки 
за отстраняване на констатираните нередности.

(4) При уведомяване, че здравословното 
състояние на машинист се е влошило до такава 
степен, че поставя под съмнение пригодността 
му за работа, работодателят му незабавно пред-
приема действия, включително изисква маши-
нистът да премине преглед, посочен в раздел 
3.1 от приложение № 2а от Наредба № 54, и 
ако е необходимо – отнема удостоверението.

(5) Отнемането на свидетелството незабавно 
се отразява в регистъра по чл. 54.

(6) Работодателят упражнява контрол върху 
машинистите по време на дежурството да не са 
под влияние на вещество, което има вероятност 
да наруши тяхната концентрация, внимание 
или поведение.

(7) Железопътните превозвачи или упра-
вителите на железопътната инфраструктура 
информират незабавно ИА „ЖА“ за всички 
случаи на нетрудоспособност с продължителност 
повече от 3 месеца.

Чл. 50. (1) Изпълнителна агенция „Желе-
зопътна администрация“ изпълнява по прозра-
чен и недискриминационен начин следните 
дейности:

1. издава и подновява свидетелства и дуб-
ликати на свидетелства по чл. 36, ал. 1, т. 1;

2. контролира провеждането на периодични 
прегледи в съответствие с чл. 47, ал. 1 – 3;

3. спира действието, отнема свидетелства 
и при констатиране на несъответствие с усло-
вията на издаване на удостоверение изисква 
от работодателя прекратяване валидността на 
удостоверението при спазване на разпоредбите 
на чл. 60;

4. признава професионална квалификация 
на лица в съответствие с чл. 55 и 57;

5. публикува и актуализира регистър на обу-
чаващите институции в съответствие с чл. 51;

6. води и актуализира регистър на свидетел-
ствата по чл. 36, ал. 1, т. 1, предвиден в чл. 53;

7. извършва мониторинг на процеса по 
издаване на удостоверения на машинистите 
по чл. 58;

8. извършва проверки в съответствие с чл. 60; 
9. установява национални критерии за из-

питващите в съответствие с чл. 57, ал. 5.
(2) При всяко поискване от заинтересовани-

те лица ИА „ЖА“ предоставя и допълнителна 
информация, свързана с издаването на свиде-
телствата на машинисти. 
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(3) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ няма право да предоставя 
извършването на дейностите по ал. 1, т. 3, 7 
и 9 на трети лица.

(4) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ може да възлага с договор 
изпълнението на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 
на железопътни превозвачи. 

(5) Възлагането по ал. 4 се извършва по 
прозрачен и недискриминационен начин, който 
не поражда конфликт на интереси, и при нали-
чието на най-малко едно от следните условия:

1. железопътният превозвач издава свиде-
телства само на собствените си машинисти;

2. железопътният превозвач не се ползва с 
изключителни права на съответната територия 
за нито една от възложените дейности.

 (6) В случай на възлагане по ал. 4 съот-
ветният железопътен превозвач е длъжен да 
спазва всички условия на договора, с който 
е оправомощен да изпълнява дейностите по 
ал. 1, т. 1 и 2 и съответните задължения на 
ИА „ЖА“ по глава пета.

(7) В случай на възлагане по ал. 4 ИА„ЖА“ 
осигурява система за контрол на изпълнението 
на възложените дейности и контролира спазва-
нето на изискванията по ал. 3, 5 и 6.

Чл. 51. (1) Обучението на машинисти по 
глава пета се извършва от обучаващите ин-
ституции по чл. 8.

(2) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ публикува на интернет страни-
цата си и актуализира списък на обучаващите 
институции съгласно ал. 1.

Чл. 52. (1) Изпълнителният директор на ИА 
„ЖА“ издава мотивирани решения във връзка 
с дейността по глава пета, които са админи-
стративни актове.

(2) Железопътните превозвачи, управителите 
на железопътната инфраструктура и маши-
нистите могат да обжалват или да изискват 
преразглеждане на решение на изпълнителния 
директор на ИА „ЖА“ по глава пета по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 53. (1) Изпълнителна агенция „Же-
лезопътна администрация“ води регистър на 
издадени, актуализирани, подновени, изменени, 
изтекли, със спряно действие, отнети или обя-
вени за изгубени, откраднати или унищожени 
свидетелства по чл. 36, ал. 1, т. 1. 

(2) За всяко свидетелство в регистърa се 
вписват и актуализират данните, посочени в 
приложение № 3, като до тях се осигурява 
достъп посредством индивидуален номер, оп-
ределен за всеки машинист.

(3) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ при мотивирано искане пре-
доставя информация от регистъра по ал. 1 
на компетентните органи на другите държа-
ви – членки на Европейския съюз, на Евро-
пейската железопътна агенция или на всеки 
работодател на машинисти.

Чл. 54. (1) Железопътните превозвачи и 
управителите на железопътната инфраструктура 
водят регистър на издадени, актуализирани, 
подновени, изменени, изтекли, със спряно 
действие, отнети или обявени за изгубени, 
откраднати или унищожени удостоверения 
по чл. 36, ал. 1, т. 2, като регистърът се ак-
туализира редовно.

(2) За всяко удостоверение в регистъра по 
ал. 1 се вписват данните, посочени в прило-
жение № 3, както и данни, отнасящи се до 
периодичните проверки, предвидени в чл. 47. 

(3) Железопътните превозвачи и управите-
лите на железопътната инфраструктура:

1. сътрудничат на ИА „ЖА“ при обмена на 
информация за регистъра по ал. 1 и предоставят 
достъп до исканите данни;

2. предоставят информация за съдържани-
ето на удостоверенията по чл. 36, ал. 1, т. 2 
на компетентните органи на другите държа-
ви – членки на Европейския съюз. 

(4) Машинистите имат право на достъп до 
свързаните с тях данни, които се съхраняват 
в регистрите на ИА „ЖА“, железопътните 
превозвачи и управителите на железопътна 
инфраструктура, и при поискване получават 
извлечение от тези данни. 

(5) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“, управителите на железопътна 
инфраструктура и железопътните превозвачи 
изготвят и водят регистрите по чл. 53 и 54 
в съответствие с изискванията на Закона за 
защита на личните данни.

Чл. 55. (1) Обучението на машинистите, уп-
равляващи локомотиви и влакове в рамките на 
железопътната система на Общността, включва 
част, отнасяща се до свидетелството по чл. 36, 
ал. 1, т. 1, която отразява общите професио-
нални познания, посочени в приложение № 5, 
и част, която се отнася до удостоверението по 
чл. 36, ал. 1, т. 2 и отразява специфичните 
професионални познания, посочени в прило-
жения № 6 и № 7.

(2) Обучението се извършва въз основа 
на правилата, регламентирани в глава втора, 
раздел II „Организация на учебния процес по 
теория и практика“. 

(3) Целите на обучението са посочени в 
приложение № 5 – за свидетелството по чл. 36, 
ал. 1, т. 1, и в приложения № 6 и 7 – за удосто-
верението по чл. 36, ал. 1, т. 2, и се допълват от: 

1. техническите спецификации за оперативна 
съвместимост (ТСОС), приети от Европейската 
комисия и приложими за машинисти; или

2. критериите, предложени от Европейската 
железопътна агенция и приети от Европейската 
комисия. 

(4) Достъпът до обучение, необходимо за 
изпълнение на условията за получаване на 
свидетелство и на удостоверение на кандидат-
машинистите по ал. 1, се предоставя по реда 
и при условията на тази наредба.
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(5) Обучението, отнасящо се до общите 
професионални познания, до езиковите позна-
ния, до професионалните познания, свързани с 
подвижния състав, и до познания за железопът-
ната инфраструктура, включително познаването 
на маршрутите и правилата и процедурите за 
експлоатация, се извършва от обучаващите 
институции по чл. 8.

(6) По отношение на свидетелствата се 
прилага общата система за признаване на 
професионалните квалификации съгласно глава 
четвърта за признаването на професионалната 
квалификация на машинисти, които са граждани 
на държава – членка на Европейския съюз, и 
са получили свидетелството си за обучение в 
трета страна (нечленуваща в Европейския съюз).

(7) Обучаващите институции по чл. 8 въвеж-
дат система за непрекъснат процес на обучение, 
за да се осигури поддържането на уменията на 
машинистите за безопасна експлоатация.

Чл. 56. Обучението на машинистите може 
да бъде уреждано с договори, сключени между 
съответния машинист и/или обучаващата ин-
ституция, и/или железопътния превозвач, и/
или управителя на железопътната инфраструк-
тура, в съответствие с разпоредбите по глава 
единадесета от Кодекса на труда. 

Чл. 57. (1) Изпитите и изпитващите за целите 
на издаване на документите на машинистите 
се определят, както следва:

1. за частта, отнасяща се до свидетелство-
то – от ИА„ЖА“ съгласно процедурата по 
чл. 45, ал. 1;

2. за частта, отнасяща се до удостовере-
нието – от железопътния превозвач или от 
управителя на железопътната инфраструктура 
съгласно процедурата по чл. 46, ал. 1.

(2) Изпитите за издаване на свидетелство 
от ИА „ЖА“ по ал. 1, т. 1 се провеждат от 
комисия, назначена със заповед на изпълни-
телния директор на ИА „ЖА“, като съставът на 
комисията се състои от лица, които отговарят 
на изискванията на чл. 17, ал. 3 и 4. 

(3) Изпитите за издаване на удостоверение 
от железопътния превозвач или управителя на 
железопътната инфраструктура по ал. 1, т. 2 се 
провеждат от комисия, назначена със заповед на 
ръководителя на железопътния превозвач или 
управителя на железопътната инфраструктура, 
като председателят на комисията притежава 
висше образование с образователно-квалифика-
ционна степен „магистър“ и правоспособност за 
длъжността, за която се провежда изпитът, а ос-
таналите членове притежават висше образование 
с минимална образователно-квалификационна 
степен „специалист по ...“, правоспособност, 
за която се провежда изпитът, с минимален 
стаж от 5 години, придобит през последните 
10 години на длъжност, за която се изисква 
тази правоспособност.

(4) Когато железопътен превозвач от дър-
жава – членка на Европейския съюз, издава 
удостоверение на машинист, което включва 

управление на влакове по железопътната 
инфраструктура, разположена в Република 
България, оценяването на познанията за же-
лезопътната инфраструктура на територията на 
Република България, включително познаването 
на маршрутите и правилата за експлоатация, 
се извършва от ИА „ЖА“. 

(5) Оценяването по ал. 4 се извършва от 
комисия, назначена от изпълнителния дирек-
тор на ИА „ЖА“, като членовете на комисията 
отговарят на изискванията на чл. 17, ал. 3 и 4. 

(6) Изпитите, предвидени в ал. 1, се органи-
зират така, че да се избягва всякакъв конфликт 
на интереси, но се допуска изпитващият да 
е служител на железопътния превозвач или 
управителя на железопътната инфраструктура, 
издаващи удостоверението.

(7) Обучението за придобиване на свидетел-
ство по чл. 36, ал. 1, т. 1 и удостоверение по 
ал. 36, ал. 1, т. 2 завършва с провеждане на 
теоретични и практически изпити. 

(8) Изпитите за придобиване на свидетелство 
по чл. 36, ал. 1, т. 1 се провеждат по реда на 
глава втора, раздел III. 

(9) Изпитите за придобиване на удостове-
рението по чл. 36, ал. 1, т. 2 се провеждат по 
реда на съответната процедура по чл. 46, ал. 1. 

Чл. 58. (1) Обучаващите институции, же-
лезопътните превозвачи и управителите на 
железопътната инфраструктура въвеждат и 
прилагат система за управление на качеството 
на учебния процес, свързан с обучение, оценка 
на уменията и подновяване на свидетелствата 
и удостоверенията по чл. 36, ал. 1.

(2) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ извършва проверки за спазване 
на изискванията по ал. 1.

(3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат 
за дейностите, обхванати от системите за 
управление на безопасността, въведени от 
железопътните превозвачи и управителите 
на железопътната инфраструктура съгласно 
Наредба № 59.

Чл. 59. (1) Най-малко веднъж на 5 години 
се провежда независима оценка на процедурите 
по придобиване и оценка на професионалните 
познания и компетентност, както и на системата 
за издаване на свидетелства и удостоверения.

(2) Оценката се провежда от квалифици-
рани лица, които не участват в съответните 
дейности по ал. 1. 

(3) Оценката по ал. 1 не се прилага за 
дейности, вече обхванати от системите за 
управление на безопасността, въведени от 
железопътните превозвачи и управителите на 
инфраструктури в съответствие с Наредба № 59. 

(4) Резултатите от независимата оценка по 
ал. 1 се представят на изпълнителния директор 
на ИА „ЖА“. 

(5) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“ 
предприема мерки за отстраняването на пропус-
ки, открити при независимата оценка по ал. 1.
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Чл. 60. (1) Изпълнителна агенция „Желе-
зопътна администрация“ извършва проверки 
на документите на машинистите, управлява-
щи влаковете, движещи се на територията на 
Република България, за съответствието им с 
изискванията на тази наредба.

 (2) Независимо от проверките по ал. 1 при 
констатиране на системни нарушения, извър-
шени от машинист на работното му място, ИА 
„ЖА“ провежда извънреден изпит по реда на 
чл. 7 на съответния машинист.

 (3) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ извършва мониторинг на 
машинистите, железопътните превозвачи, уп-
равителите на железопътните инфраструктури, 
изпитващите и обучаващите институции, из-
вършващи дейност на територията на Република 
България, за спазването на изискванията на 
настоящата наредба.

(4) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“ 
или упълномощено от него длъжностно лице 
издават задължително предписание за спиране 
действието на свидетелство по чл. 36, ал. 1, 
т. 1, в случай че се установи, че машинистът 
не отговаря на едно или повече от условията 
за издаване на свидетелството му. 

(5) Спирането на действието на свидетел-
ството е временно или постоянно в зависимост 
от обхвата на несъответствието с изискванията 
за безопасност на железопътните превози.

(6) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ незабавно уведомява маши-
ниста и неговия работодател за спирането на 
свидетелството, като посочва и процедурата за 
възстановяването му. Решението на изпълни-
телния директор на ИА „ЖА“ по ал. 4 подлежи 
на обжалване по реда на Административно-
процесуалния кодекс.

(7) Когато свидетелството е издадено от 
компетентен орган на държава – членка на 
Европейския съюз, ИА „ЖА“ подава мотивирано 
искане до съответния орган за провеждането 
на проверка или за спиране действието на 
свидетелството. Изпълнителна агенция „Желе-
зопътна администрация“ информира Европей-
ската комисия и другите компетентни органи 
на държавите – членки на Европейския съюз, 
за своето искане.

(8) В случаите по ал. 7 изпълнителният 
директор на ИА „ЖА“ или упълномощено от 
него лице може да забрани на машиниста, 
чието свидетелство е издадено от компетентен 
орган на държава – членка на Европейския 
съюз, да упражнява дейност на територията 
на Република България до получаване на 
съобщение за решението на органа, издал 
свидетелството. 

(9) В случай че ИА „ЖА“ е сезирана с 
мотивирано искане от компетентен орган на 
държава – членка на Европейския съюз, по 
чл. 3, буква „а“ от Директива 2007/59/ЕО за 
извършване на проверка или спиране действието 

на свидетелство по чл. 36, ал. 1, т. 1 на локомо-
тивен машинист, ИА „ЖА“ разглежда искането 
в срок до четири седмици от постъпването му.

(10) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“ 
уведомява органа, отправил искането, другите 
компетентни органи на държавите – членки 
на Европейския съюз, по чл. 3, буква „а“ от 
Директива 2007/59/ЕО и Европейската комисия 
за решението си по ал. 9.

 (11) Ако ИА„ЖА“ установи, че локомотивен 
машинист вече не отговаря на едно или повече 
от условията за издаване на удостоверение по 
чл. 36, ал. 1, т. 2, изисква от железопътния 
превозвач или управителя на железопътната 
инфраструктура, издал удостоверението, провеж-
дането на по-подробна проверка или спиране 
действието на удостоверението.

(12) В случаите по ал. 11 органът, издал 
удостоверението по чл. 36, ал. 1, т. 2, пред-
приема съответните мерки и уведомява ИА 
„ЖА“ в срок от четири седмици, считано от 
уведомяването.

(13) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“ 
или упълномощено от него лице може да изда-
де задължително предписание и да забрани на 
машиниста да извършва дейност на територията 
на Република България до получаване на уве-
домление по ал. 12 от съответния железопътен 
превозвач или управител на железопътната 
инфраструктура, като информира Европейска-
та комисия и другите компетентни органи на 
държавите – членки на Европейския съюз, за 
решението си.

(14) В случай че ИА „ЖА“ констатира, че 
машинист създава сериозна заплаха за безопас-
ността на железопътния транспорт, незабавно 
предприема необходимите действия, които 
могат да включват спиране на влака и забрана 
на машиниста да действа на територията на 
Република България. В този случай ИА „ЖА“ 
информира Европейската комисия и другите 
компетентни органи на държавите – членки на 
Европейския съюз, за решението си. 

(15) За всички действия по ал. 4, 8 – 11 ИА 
„ЖА“, железопътният превозвач и инфраструк-
турният управител съответно правят записи и 
актуализират регистрите по чл. 53 и 54. 

(16) В случай че ИА „ЖА“ прецени, че реше-
ние на компетентен орган на държава – членка 
на Европейския съюз, за спиране действието 
на свидетелство или удостоверение или забра-
на на локомотивен машинист за управление 
на влак по железопътната инфраструктура в 
съответната държава членка не е съобразено 
с разпоредбите на Директива 2007/59/ЕО, ИА 
„ЖА“ информира Европейската комисия за 
своето становище. 

(17) В случай на спор между ИА „ЖА“ и 
компетентен орган на държава – членка на 
Европейския съюз, във връзка с решение за 
спиране действието на свидетелство или удос-
товерение или забрана на локомотивен маши-
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нист за управление на влак по железопътната 
инфраструктура в съответната държава членка, 
които не са съобразени с разпоредбите на Ди-
ректива 2007/59/ЕО, ИА „ЖА“ отправя въпроса 
за решаване в Комитета по чл. 32 от Директива 
2007/59/ЕО. 

(18) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ има право да продължи за-
браната за машинист да управлява влакове по 
железопътната инфраструктура на територията 
на Република България, докато въпросът бъде 
решен в съответствие с процедурата по ал. 17.“

§ 6. В допълнителната разпоредба се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се 
заменят с „Допълнителни разпоредби“.

2. В § 1 се създават точки 7 – 14:
 „7. „Компетентен орган“ е Изпълнителна 

агенция „Железопътна администрация“.
8. „Машинист“ е правоспособно лице, което 

има право да управлява: локомотиви, мане-
врени локомотиви, работни влакове, возила за 
поддръжка или влакове за железопътен превоз 
на пътници и/или товари по безопасен начин.

9. „Железопътна система“ е система по 
смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните раз-
поредби на Закона за железопътния транспорт.

10. „Управител на железопътна инфра-
структура“ е лице по смисъла на § 1, т. 2 от 
допълнителните разпоредби на Закона за же-
лезопътния транспорт.

11. „Железопътен превозвач“ е лице по 
смисъла на чл. 48, ал. 1 от Закона за железо-
пътния транспорт. 

12. „Технически спецификации за оператив-
на съвместимост (ТСОС)“ са спецификациите 
по смисъла на § 1, т. 5 на допълнителните 
разпоредби на Наредба № 57 от 2004 г. за 
условията и съществените изисквания към 
железопътната инфраструктура и подвижния 
състав за постигане на оперативна съвмести-
мост на националната железопътна система с 
трансевропейската железопътна система (ДВ, 
бр. 55 от 2004 г.).

13. „Удостоверение на машинист“ е документ, 
в който е посочена железопътната инфраструк-
тура, в рамките на която притежателят му има 
право да управлява влак и подвижния състав, 
който притежателят има право да управлява.

14. „Обучаваща институция“ е лице по чл. 8 
от тази наредба.“

§ 7. Създават се приложения № 3 – 9:

„Приложение № 3 
към чл. 36, ал. 2

ОБРАЗЕЦ НА СВИДЕТЕЛСТВО НА МАШИ-
НИСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОКОМОТИВ

Физическите характеристики на свидетелството 
за локомотивен машинист следва да съответстват 
на ISO стандарти 7810 и 7816 – 1.

Картата следва да бъде изработена от поли-
карбонат.

Методите за проверка на характеристиките на 
свидетелствата за управление с оглед гарантиране 
на спазването на международните стандарти следва 
да отговарят на ISO стандарт 10373.

Лицевата страна на свидетелството съдържа 
следната информация:

а) думите „Свидетелство за управление на локо-
мотив“, изписано с големи букви на български език;

б) името „Република България“;
в) отличителния знак на Република България 

„BG“, изписан в син правоъгълник и ограден от 
12 жълти звезди;

г) информацията, специфична за издаваното 
свидетелство, трябва да бъде номерирана, както 
следва:

1. фамилия(и) на притежателя: фамилията 
съответства на тази, която е посочена на личната 
карта или други признати документи, доказващи 
самоличността;

2. име (имена) на притежателя: името съот-
ветства на това, което е посочено на личната 
карта или други признати документи, доказващи 
самоличността;

3. дата и място на раждане на притежателя;
4а. дата на издаване на свидетелството;
4б. дата на валидност (изтичане) на свидетел-

ството;
4в. име на издаващата институция;
4г. референтен номер на машиниста, получен 

от работодателя (незадължителен);
5. номерът на свидетелството, даващ достъп 

до данни от националния регистър;
6. снимка на притежателя;
7. подпис на притежателя;
8. постоянен или настоящ адрес;
д) думите „Образец на Европейските общности“, 

изписани на български език, и думите „Свидетел-
ство за управление на локомотив“, изписани на 
другите езици на Общността, отпечатани в жълто 
като фон на свидетелството;

е) референтни цветове:
 – синьо: рефлексно синьо по цветовата палитра 

„Пантон“ (Pantone);
 – жълто: жълто по цветовата палитра „Пан-

тон“ (Pantone);
ж) допълнителна информация или медицински 

ограничения, изразени чрез кодови означения.

Приложение № 4 
към чл. 36, ал. 2 

ОБРАЗЕЦ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МАШИНИСТ

Удостоверението на машиниста съдържа:
а) фамилно име на притежателя;
б) друго(и) име(на) на притежателя;
в) дата и място на раждане на притежателя;
г) – дата на издаване на удостоверението;
 – дата на изтичане на срока на валидност 

на удостоверението;
 – наименование на издаващия орган;
 – референтен номер на машиниста, даден 

от работодателя;
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д) номер на свидетелството, който дава 
достъп до данните в съответния регистър;

е) снимка на притежателя;
ж) подпис на притежателя;
з) постоянен или настоящ адрес;
и) наименование и адрес на управление на 

железопътния превозвач или управителя на 
железопътната инфраструктура, за която ма-
шинистът има право да управлява влак;

й) категорията, в която на притежателя е 
разрешено да управлява влак;

к) вида или видовете подвижен състав, които 
притежателят има право да управлява;

л) инфраструктурите, в рамките на които 
притежателят има право да управлява влак;

м) друга допълнителна информация или 
ограничения;

н) езикови умения.

Приложение № 5 
към чл. 43, т. 3

ОБЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗНАНИЯ 
И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ  ОБУЧЕНИЕТО НА 

ЛОКОМОТИВНИ МАШИНИСТИ
Общото обучение има следните цели:
 – придобиване на знания и умения, свърза-

ни с железопътните технологии, включително 
принципите на безопасност и принципите, 
залегнали в правилата за експлоатация;

 – придобиване на знания и умения, свързани 
с рисковете при експлоатацията на железни-
ците, и различните средства, които да бъдат 
използвани за справяне с тях;

 – овладяване на знания и умения, свързани 
с ръководните принципи на един или повече 
режими на експлоатация на железниците;

 – овладяване на знания и умения, свързани 
с влаковете, техния състав и техническите из-
исквания за теглителни единици, пътническите 
и товарните вагони и другия подвижен състав.

Машинистите следва да могат да:
 – разбират специфичните изисквания за 

упражняване на професията локомотивен ма-
шинист, нейната значимост и професионалните 
и личните изисквания към тях;

 – прилагат правилата за безопасност на 
персонала;

 – разпознават подвижния състав;
 – познават и да прилагат точно методите 

на експлоатационна работа;
 – определят справочните документи и 

тези за съоръженията (процедурен наръчник 
и наръчник на линиите, както е определено в 
ТСОС „Операции“, наръчник на машиниста, 
наръчник за аварии и др.);

 – усвояват поведение, съвместимо с клю-
човите за безопасността отговорности;

 – идентифицират процедурите, приложими 
при произшествия с хора;

 – различават опасностите, свързани с екс-
плоатацията на железниците като цяло;

 – познават ръководните принципи на без-
опасността на движение;

 – прилагат основните принципи на тех-
нологията при експлоатация на електрически 
системи и апарати.

Приложение № 6 
към чл. 44, ал. 1, т. 1

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗНАНИЯ  
ЗА ПОДВИЖНИЯ СЪСТАВ

След завършване на специално обучение 
за подвижния състав машинистите трябва да 
могат да изпълняват следните задачи:

1. Преди заминаване на влак машинистите 
трябва да могат да:

 – събират документите и необходимото 
оборудване;

 – проверяват мощността на теглителната 
единица;

 – проверяват информацията, въведена в 
документите на борда на теглителната единица;

 – гарантират, извършвайки посочените 
проверки и тестове, че теглителната единица е 
в състояние да произведе необходимата тегли-
телна сила и че оборудването за безопасност 
функционира;

 – проверяват наличието и изправността 
на предписаното оборудване за защита и без-
опасност при предаването на локомотива или 
в началото на пътуването;

 – извършват рутинни дейности за профи-
лактична поддръжка.

2. Познания за подвижния състав:
а) за да управлява локомотива, машинистът 

трябва да познава всички контролни механизми 
и индикаторни табла, с които разполага, по-
конкретно онези, които се отнасят до:

 – локомотивната тяга;
 – спирачната система;
 – елементите, свързани с безопасността 

на движението;
б) за да открива и намира аномалии в под-

вижния състав, да ги докладва и да определя 
какво е необходимо, за да бъдат отстранени, 
а в някои случаи, за да предприеме действия, 
машинистът трябва да е запознат със:

 – механичните структури;
 – оборудването за окачване и прикачване;
 – ходовия механизъм;
 – оборудването за безопасност;
 – резервоарите за гориво, горивната систе-

ма, оборудването за изхвърляне на отработени 
газове;

 – смисъла на означенията от вътрешната 
и външната страна на подвижния състав, по-
специално символите, използвани при превоз 
на опасни стоки;

 – системите за регистрация на пътувания;
 – електрическите и пневматичните системи;
 – натрупването на електричество и висо-

коволтовите системи;
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 – оборудването за връзка (радиовръзка на 
влака и др.);

 – уреждането на пътуванията;
 – съставните части на подвижния състав, 

тяхното предназначение и приспособленията, 
характерни за превозваните товари, по-спе-
циално системата за спиране на влака чрез 
отваряне на въздухопровода на пневматичната 
спирачна система;

 – спирачната система;
 – специфичните части на теглителните 

единици;
 – двигателите и трансмисиите за движени-

ето на локомотива и влака.
3. Проверка на спирачките.
Машинистите трябва да могат:
 – да проверяват и изчисляват преди по-

теглянето дали спирачната сила на влака 
съответства на спирачната сила, която се из-
исква за линията, посочена в документите на 
превозното средство;

 – да проверяват изправността на различ-
ните компоненти на спирачната система на 
теглителната единица и на влака, ако е необ-
ходимо, преди потеглянето, при привеждането 
в движение и по време на движение.

4. Режим на експлоатация и максимална 
скорост на влака във връзка с характеристи-
ките на линията.

Машинистите трябва да могат:
 – да вземат предвид информацията, пре-

доставена им преди потеглянето;
 – да определят вида движение и пределната 

скорост на влака на базата на променливи, 
като ограничения на скоростта;

 – метеорологични условия или промени в 
сигнализацията.

5. Управление на влака по начин, който не 
уврежда съоръженията или превозните средства.

Машинистите трябва да могат да:
 – използват всички налични контролни 

системи в съответствие с приложимите правила;
 – привеждат влака в движение, вземай-

ки предвид сцеплението и ограниченията на 
мощността;

 – използват спирачките за намаляване на 
скоростта и спиране, вземайки предвид под-
вижния състав и съоръженията.

6. Аномалии.
Машинистите трябва:
 – да могат да следят за евентуални необи-

чайни признаци в поведението на влака;
 – да могат да проверяват влака и да откри-

ват признаци на аномалии, да ги различават 
едни от други, да реагират адекватно на от-
носителната им значимост и да се опитват да 
ги отстранят, като винаги отдават предимство 
на безопасността на железопътния трафик и 
хората;

 – да познават наличните средства за за-
щита и връзка.

7. Експлоатационни инциденти и произшест-
вия, пожари и произшествия с хора.

Машинистите трябва:
 – да могат да предприемат действия и да 

потърсят помощ в случай на произшествие с 
хора, възникнало във влака;

 – да са запознати с правилата за превоз 
на опасни товари и да са запознати с придру-
жаващите ги документи;

 – да познават процедурите за евакуация на 
влака в случай на авария.

8. Условия за продължаване на пътуването 
след произшествие, свързано с подвижния 
състав.

След възникването на произшествие ма-
шинистите следва да могат да преценят дали 
превозното средство може да продължи да се 
движи и при какви условия, за да могат да ин-
формират съответните служби за тези условия 
възможно най-скоро.

Машинистите следва да могат да определят 
дали е необходима експертна оценка, преди 
влакът да може да продължи.

9. Осигуряване на влака против самоприд-
вижване.

Машинистите следва да могат да предприе-
мат мерки, гарантиращи, че влакът или части 
от него няма да потеглят или да се задвижат 
неочаквано, дори и при най-трудните условия.

Освен това машинистите следва да са за-
познати с мерките, чрез които могат да спрат 
влак или части от него, ако той е потеглил 
или се е задвижил неочаквано.

Приложение № 7 
към чл. 44, ал. 1, т. 2

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЗНАНИЯ ЗА ЖЕ-
ЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
1. Проверка на спирачките.
Машинистите трябва да могат да проверяват 

и изчисляват преди потеглянето дали налич-
ната спирачна маса на влака съответства на 
необходимата спирачна маса, която се изисква 
за съответния обслужван влак, посочена в съ-
ответния влаков документ.

2. Вид експлоатация и максимална скорост 
на влака в съответствие с характеристиките 
на линията.

Машинистите трябва да могат:
 – да вземат предвид предоставената им 

информация, като например ограничения на 
скоростта или промени в сигнализацията;

 – да определят вида движение и пределната 
скорост на влака на базата на характеристиките 
на линията.

3. Познаване на линията.
Машинистите трябва да могат да предвиж-

дат проблемите и да реагират адекватно по 
отношение на безопасността и другите показа-
тели, като например точност и икономичност. 
Ето защо те следва да притежават подробни 
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познания за железопътните линии и съоръже-
ния по маршрута си и за другите уговорени 
алтернативни маршрути.

От значение са следните аспекти:
 – експлоатационни условия (смяна на ко-

ловоз, еднопосочно движение и др.);
 – извършване на проверка на маршрута и 

справка със съответните документи;
 – определяне на коловози, които могат да 

бъдат използвани за определен вид движение;
 – приложими правила за движение и по-

казания на сигналната система;
 – експлоатационен режим;
 – система за осигуряване на движението 

на влаковете и свързаните с нея разпоредби;
 – наименования на гарите, както и разпо-

ложение и разстояние на видимост на гарите 
и сигналите, за да адаптират управлението 
спрямо това;

 – сигнализация за преход между различ-
ни системи за експлоатация или енергийно 
захранване;

 – ограничения на скоростта за различните 
категории управлявани влакове;

 – топографски профили;
 – специални условия за работа със спирач-

ките, например по линии със стръмен наклон;
 – специфични експлоатационни характе-

ристики: особени сигнали, знаци, условия за 
потегляне и др.

4. Разпоредби за безопасност.
Машинистите трябва да могат да:
 – привеждат влака в движение само то-

гава, когато са изпълнени всички предписани 
условия (разписание, нареждане или сигнал 
за потегляне, подаване на сигнали, ако е не-
обходимо, и др.);

 – наблюдават сигналите, разположени по-
край релсовия път и в кабината на локомотива, 
да ги тълкуват незабавно и безпогрешно и да 
действат според показанията им;

 – управляват влака безопасно в съответ-
ствие с различните експлоатационни режими: да 
познават и да спазват временни ограничения на 
скоростта, движение с вагоните напред, даване 
на сигнали за опасност, превключване между 
режими, движение в криви, преминаване през 
участъци, в които се извършват строителни 
работи, и др.;

 – съблюдават предвидените в разписанието 
и допълнителните спирания и ако е необходимо, 
да извършват допълнителни операции за път-
ниците по време на тези спирания, например 
отваряне и затваряне на вратите.

5. Управление на влака.
Машинистите трябва да могат да:
 – определят местоположението на влака 

по линията във всеки един момент;
 – използват спирачките за намаляване на 

скоростта и спиране, вземайки предвид под-
вижния състав и спирачните му съоръжения;

 – съобразяват движението на влака с раз-
писанието и с евентуално издадени заповеди за 
пестене на енергия, вземайки предвид харак-
теристиките на теглителната единица, влака, 
линията и околната среда.

6. Аномалии.
Машинистите трябва да могат да:
 – обръщат внимание, доколкото го поз-

волява управлението на влака, на необичайни 
явления в железопътната инфраструктура и 
околната среда: сигнали, коловози, енергийно 
захранване, железопътни прелези, зона около 
железопътната линия, друг трафик;

 – определят разстоянието до ясно видими 
препятствия;

 – информират незабавно управителя на 
железопътната инфраструктура за мястото и 
характера на наблюдаваните аномалии, като 
се уверят, че информацията е била разбрана;

 – вземайки предвид железопътната инфра-
структура, да осигурят или да вземат мерки, за 
да осигурят безопасността на движението и на 
хората, когато това е необходимо.

7. Инциденти и произшествия при експлоа-
тация, пожари и произшествия с хора.

Машинистите трябва да могат да:
 – предприемат действия за осигуряване 

против самопридвижване и охрана на влака и 
да потърсят помощ в случай на произшествие 
с хора;

 – определят къде да спрат влака в случай 
на пожар и да улеснят евакуацията на пътни-
ците, ако е необходимо;

 – незабавно да предоставят полезна инфор-
мация за пожара, ако същият не може да бъде 
овладян единствено от действията на машини-
ста и превозната бригада (когато има такава);

 – информират управителя на железопътната 
инфраструктура за тези обстоятелства възможно 
най-скоро;

 – преценяват дали железопътната инфра-
структура позволява превозното средство да 
продължи да се движи и при какви условия.

Приложение № 8 
към чл. 44, ал. 3

ЕЗИКОВИ ТЕСТОВЕ
Машинистите, на които се налага да ко-

муникират със служители от предприятието, 
управляващо железопътната инфраструктура 
по въпроси на безопасността, трябва да при-
тежават езикови умения на езика на страната, 
в която се намира съответната железопътна 
инфраструктура. Езиковите им умения следва 
да бъдат такива, че да могат да комуникират 
активно и ефективно в рутинни, неблагоприятни 
и аварийни ситуации.

Те трябва да могат да използват съобщенията 
и методите за връзка, посочени в съответната 
ТСОС. Машинистите трябва да могат да кому-
никират на ниво 3 съгласно таблицата по-долу.
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ЕЗИКОВО И КОМУНИКАЦИОННО НИВО
Говоримото владеене на езика се разделя 

на следните пет нива:
Ниво Описание

5  – може да адаптира начина, по който 
говори, спрямо всякакви събеседници;
 – може да изказва мнение;
 – може да преговаря;
 – може да убеждава;
 – може да дава съвети.

4  – може да се справя с напълно непредви-
дени ситуации;
 – може да прави предположения;
 – може да изразява аргументирано ста-
новище.

3  – може да се справя в практически си-
туации, в които има елемент на непред-
виденост;
 – може да описва ситуации;
 – може да води обикновен разговор.

2  – може да се справя в прости практичес-
ки ситуации;
 – може да задава въпроси;
 – може да отговаря на въпроси.

1  – може да говори със запаметени изре-
чения.

Приложение № 9 
към чл. 47, ал. 4

ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИЗПИТИТЕ

Минималната честота на периодичните 
проверки на локомотивните машинисти, при-
тежаващи свидетелство и удостоверение по 
чл. 36, ал. 1, е следната:

а) езикови познания (само за лица, на ко-
ито езикът не е роден): на всеки три години 
или при прекъсване управлението на влакове 
по съответната железопътна инфраструктура, 
продължило повече от една година;

б) познания за железопътната инфраструк-
тура (включително познания за маршрута 
и правилата за експлоатация): на всеки три 
години или при прекъсване управлението на 
влакове по съответния маршрут, продължило 
повече от една година;

в) познания за подвижния състав: на всеки 
3 години.“

Допълнителна разпоредба
§ 8. Наредбата транспонира изискванията 

на Директива 2007/59/ЕО за сертифициране 
на машинисти, управляващи локомотиви и 
влакове в рамките на железопътната система 
на Общността (ОВ, L 315 от 2007).

Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Документите за правоспособност на 

локомотивните машинисти, издадени преди 
влизане в сила на тази наредба, остават валидни 
за железопътната инфраструктура на терито-
рията на Република България и се подменят в 

съответствие с изискванията на наредбата със 
свидетелство по чл. 36, ал. 1, т. 1 в срока по 
§ 10, ал. 6.

§ 10. (1) Разпоредбите на § 5 относно съз-
даването на регистрите, а именно: чл. 47, ал. 3 
и 6, чл. 49, ал. 5, чл. 50, ал. 1, т. 6, чл. 53, 54, 
чл. 60, ал. 15, влизат в сила две години след 
датата на приемане от Европейската комисия 
на основните параметри на регистрите в съ-
ответствие с разпоредбите на чл. 22, § 4 от 
Директива 2007/59/ЕО. 

(2) В периода до две години, считано от 
датата на приемане на основните параметри на 
регистрите, приети от Европейската комисия в 
съответствие с разпоредбите на чл. 22, параграф 
4 от Директива 2007/59/ЕО, удостоверенията 
или свидетелствата на машинисти, управлява-
щи влакове, извършващи гранични превози, 
каботажен превоз или превоз на товари в друга 
държава – членка на Европейския съюз, или 
машинисти, работещи на територията на най-
малко две държави – членки на Европейския 
съюз, се издават в съответствие с разпоредбите 
по глава пета. 

(3) В периода до две години, считано от 
датата на приемане на основните параметри на 
регистрите, приети от Европейската комисия 
в съответствие с разпоредбите на чл. 22, пара-
граф 4 от Директива 2007/59/ЕО, машинисти, 
управляващи влакове, които извършват превози 
по ал. 2, както и тези, които не притежават 
свидетелства или удостоверения по смисъла 
на чл. 36, ал. 1, преминават задължително 
периодични проверки по чл. 47.

(4) След изтичането на две години от вли-
зането в сила на разпоредбите на § 5 относно 
чл. 47, ал. 3 и 6, чл. 49, ал. 5, чл. 50, ал. 1, 
т. 6, чл. 53, 54 и чл. 60, ал. 15 на кандидатите 
за придобиване на правоспособност „локомо-
тивен машинист“ не се издава свидетелство за 
правоспособност по чл. 19, а правоспособността 
се удостоверява със свидетелство по чл. 36, 
ал. 1, т. 1, издадено по реда и в съответствие 
с изискванията по глава пета. 

(5) Разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 1 се 
прилага до изтичане на периода по ал. 4. 

(6) В срок до седем години от датата на 
влизане в сила на разпоредбите на § 5 относно 
чл. 47, ал. 3 и 6, чл. 49, ал. 5, чл. 50, ал. 1, 
т. 6, чл. 53 и 54, чл. 60, ал. 15 локомотивните 
машинисти трябва да притежават свидетел-
ство по чл. 36, ал. 1, т. 1 и удостоверения по 
чл. 36, ал. 1, т. 2. 

(7) В случаите по ал. 6 органите, издаващи 
свидетелства или съответно удостоверения, 
вземат предвид вече придобитата от всеки ма-
шинист професионална компетентност така, че 
да не се пораждат ненужни административни 
и финансови тежести.

(8) В случаите по ал. 6 органите, издаващи 
свидетелства или съответно удостоверения, 
имат право да включат в процедурите си по 
чл. 45, ал. 1 и чл. 46, ал. 1 за отделни групи 
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от машинисти допълнителни изпити и/или 
обучение за получаването на свидетелства или 
удостоверения.

(9) Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“, железопътните превозвачи и 
управителите на железопътната инфраструктура 
изискват от машинистите, които не притежават 
свидетелства и удостоверения в съответствие 
по чл. 36, ал. 1, да преминават периодични 
проверки по чл. 47 в периода до изтичане на 
срока по ал. 6.

(10) Машинистите, придобили право на 
управление на влакове и локомотиви съгласно 
разпоредбите, действали до прилагането на раз-
поредбите на ал. 2 или 4, могат да продължат 
да упражняват своята професионална дейност 
въз основа на тези права и без да се прилагат 
разпоредбите на глава пета, до седем години 
от влизането в сила на разпоредбите на § 5 
относно създаването на регистрите, а именно: 
чл. 47, ал. 3 и 6, чл. 49, ал. 5, чл. 50, ал. 1, 
т. 6, чл. 53 и 54, чл. 60, ал. 15.

Министър: Ал. Цветков
13399

 МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА

НАРЕДБА № РД-07-2  
от 16 декември 2009 г.

за условията и реда за провеждането на пери-
одично обучение и инструктаж на работниците 
и служителите по правилата за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд 

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят усло-
вията и редът за провеждане на обучение и 
инструктаж по безопасност и здраве при работа 
и се прилага във всички предприятия и места, 
където се осъществява трудова дейност или 
се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 
и 2 на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд.

Чл. 2. (1) Работодателят осигурява на всеки 
работещ подходящо обучение и/или инструк-
таж по безопасност и здраве при работа в 
съответствие със спецификата на професията/
извършваната дейност и на работното място, 
като отчита възможните опасности и резул-
татите от оценката на риска на съответното 
работно място.

(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или 

инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението 

и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението 

и/или инструктажа.

Чл. 3. Работодателят не допуска до работа 
работник и служител, който не притежава 
необходимите знания и умения и/или не е 
инструктиран по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 4. Обучението и инструктажът по без-Обучението и инструктажът по без-
опасност и здраве при работа се провеждат 
в работно време, като всички разходи са за 
сметка на работодателя.

Раздел II
Обучение по безопасност и здраве при работа

Чл. 5. Обучението по безопасност и здраве 
при работа има за цел:

1. усвояване на методите, формите и сред-
ствата за осъществяване на дейността по без-
опасност и здраве при работа;

2. усвояване на основните законови и под-усвояване на основните законови и под-
законови нормативни изисквания, нормите, 
правилата и мерките за безопасен и здраво- безопасен и здраво-безопасен и здраво-здраво-
словен труд;

3. поддържане на необходимото ниво на 
знания и умения по безопасност и здраве при 
работа на работещите през целия период на 
трудовата им дейност в съответствие с изиск-
ванията на съответната професия.

Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве 
при работа се провежда на:

1. длъжностните лица, които ръководят и 
управляват трудовите процеси;

2. длъжностните лица и на специализираните 
служби по чл. 24 на Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд;

3. лицата, които са определени от работодате-
ля да провеждат инструктажите по безопасност 
и здраве при работа;

4. членовете на комитета/групата по усло-
вия на труд;

5. работниците и служителите, работата на 
които е свързана с използване, обслужване и 
поддържане на машини и други технически 
съоръжения, за които се изисква правоспособ-
ност за работа;

6. работници и служители, заети в дейности, 
които създават опасност за тяхното или на 
други лица здраве и живот.

(2) С колективен трудов договор могат да се 
определят и други работници и служители, на 
които да се провежда обучение по безопасност 
и здраве при работа.

Чл. 7. (1) Формите за обучение по без-
опасност и здраве при работа са редовна и 
дистанционна.

(2) Обучението по безопасност и здраве 
при работа се провежда по утвърдени от ра- се провежда по утвърдени от ра-
ботодателя писмени програми, които включ-
ват образователен минимум за теоретична и 
практическа подготовка.
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(3) Програмите по ал. 2 се съобразяват със:
1. общата, отрасловата и специфичната за 

дадена професия задължителна подготовка 
по правилата за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд;

2. входящото образователно равнище;
3. целите на обучението;
4. тематичните области на обучението;
5. продължителността на обучението – общо 

и по теми;
6. реда и условията за проверка на знанията 

и оценяване при завършване на обучението;
7. удостоверяване за преминал курс на 

обучение;
8. необходимата материална база за обучение.
(4) С колективен трудов договор могат да 

се определят и други специфични изисквания 
към учебните програми.

(5) Обучението по безопасност и здраве при 
работа се провежда:

1. за лицата по чл. 6, т. 1 – не по-рядко 
от веднъж на 2 години и продължителност не 
по-малка от 6 учебни часа;

2. за лицата по чл. 6, т. 2 и 3 – не по-рядко 
от веднъж на 1 година и продължителност не 
по-малка от 6 учебни часа;

3. за лицата по чл. 6, т. 4 – съгласно из-
искванията на Наредба № 4 за обучението на 
представителите в комитетите и групите по 
условия на труд в предприятията (обн., ДВ, 
бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.);

4. за лицата по чл. 6, т. 5 и 6 – съгласно из-
искванията на съответните нормативни актове.

Чл. 8. (1) Обучението по безопасност и 
здраве при работа се провежда от:

1. работодателите при спазване изискванията 
на наредбата;

2. юридически или физически лица, реги-
стрирани по Търговския закон, по Закона за 
кооперациите или по Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, в чийто предмет на 
дейност е посочено обучение;

3. висши училища, професионални училища, 
гимназии или колежи, и центрове за професи-
онално обучение;

4. специализираните органи на Министер-
ството на вътрешните работи.

(2) Обучението по безопасност и здраве 
при работа се провежда от лица с образова-
телно-квалификационна степен не по-ниска 
от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето 
образование, притежаващи професионални по-
знания и опит в областта на здравословните и 
безопасните условия на труд, като с колективен 
трудов договор могат да се определят и други 
специфични изисквания към лицата.

Чл. 9. (1) Обучението по безопасност и 
здраве при работа се документира по ред и 
начин, определени от работодателя.

(2) Документацията, отнасяща се до про-
веждането на обучение и инструктаж по без-
опасност и здраве при работа, се съхранява от 
работодателя за срок не по-малък от 5 години 
и удостоверява условията по чл. 7 и 9.

Раздел III
Инструктаж по безопасност и здраве при работа

Чл. 10. (1) Инструктажът по безопасност 
и здраве при работа има за цел да даде на 
работниците и служителите практически ука-
зания за безопасно изпълнение на трудовата 
дейност, както и да ги запознае с конкретните 
условия на работа.

(2) Инструктажът по безопасност и здраве 
при работа се провежда:

1. при постъпване на работа;
2. при преместване на друга работа или 

промяна на работата;
3. при въвеждане на ново или при промяна 

на работно оборудване и технология;
4. периодично за поддържане и допълване 

на знанията на работещите по безопасност и 
здраве при работа.

(3) Инструктажите по безопасност и здраве 
при работа са:

1. начален;
2. на работното място;
3. периодичен;
4. ежедневен;
5. извънреден.
Чл. 11. (1) Работодателят осигурява про-

веждането на инструктажи по безопасност и 
здраве при работа на всеки работещ независимо 
от срока на договора и продължителността на 
работното време, вкл. и на:

1. работещите, предоставени им от предпри-
ятие, което осигурява временна заетост;

2. командировани работници и служители;
3. работещи от други предприятия, които 

ще работят на територията на предприятието;
4. лица, приети за обучение или за повиша-

ване на квалификацията;
5. лица, с които се провежда производствена 

практика;
6. всички други лица, които ще посещават 

производствени звена на предприятието.
(2) Инструктажите по чл. 10, ал. 3 се 

провеждат от длъжностни лица с подходящо 
образование по ред и при условия, определени 
от работодателя, като се отчитат характерът на 
изпълняваната работа, конкретните условия на 
работното място и съществуващият професи-
онален риск.

(3) При дейности с висок производствен 
риск и динамика в организацията на работа и 
технологията инструктажите по чл. 10, ал. 3, 
т. 1 и 2 са с минимална продължителност съ-
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гласно приложение № 3. За необхванатите в 
приложението дейности и видове работи про-
дължителността на инструктажа се определя 
от работодателя.

(4) В предприятия с персонал до 50 работници 
и служители включително и/или ограничен обем 
производствени дейности се допуска едновре-
менното провеждане на началния инструктаж 
и инструктажа на работното място.

(5) Инструктажите, проведени по реда на 
наредбата, се документират в Книги за инс-
труктажи съгласно приложение № 1.

(6) Инструктажите на лицата по ал. 1, т. 6 
се провеждат и документират по ред, установен 
от работодателя.

Чл. 12. (1) Начален инструктаж се провежда 
на лицата, които постъпват на работа, както 
и на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 1 – 5 с оглед 
запознаването им със:

1. основните правила и изисквания по безо-
пасност и здраве при работа в предприятието;

2. вида и характера на извършваната работа;
3. специфичните опасности и рисковете за 

здравето и живота на работещите;
4. изискванията към тяхното поведение.
(2) Инструктажът по ал. 1 се провежда в 

деня на постъпване на работа по утвърдена от 
работодателя програма, в която се включват:

1. въпроси от общ характер:
а) характер на производството;
б) опасности и рискове, чиито източници, 

съществуване, прояви и начини за предотвра-
тяване, намаляване и ограничаване са извест-
ни – работно оборудване, машини, съоръжения 
и технологични процеси, фактори на работната 
среда и трудовия процес, използвани материали, 
пътни маршрути и опасни зони (вкл. шахти, 
асансьори и др.), транспортни средства;

в) правила за организация на работа в пред-
приятието и на работните места;

г) причини и характер на най-често допускани 
трудови злополуки, установени професионални 
заболявания, примери за допускани грешки и 
нарушения;

д) условия и ред за деклариране, установя-
ване, регистриране и отчитане на трудовите 
злополуки и професионалните заболявания;

е) колективни средства за защита и лични 
предпазни средства, в т.ч. специалното работно 
облекло;

ж) правила за оказване на първа долекарска 
помощ при увреждане на здравето при работа;

з) безопасност на движението в района на 
предприятието и извън него;

и) запознаване с плановете за действие при 
пожар или авария;

й) начините за безопасна евакуация на работ-
ниците, служителите и временно пребиваващи в 
обекта при възникване на извънредна ситуация;

2. въпроси, свързани със съответната дейност 
или професия:

а) конкретни правила и изисквания по без-
опасност и здраве при работа, отнасящи се за 
цеховете, производствата, дейностите, техноло-
гичните процеси, работните места, машините, 
механизмите, инструментите и електросъоръ-
женията, с които ще се работи;

б) работни места, при които съществува 
опасност от възникване на аварии и повреди;

в) енергийни уредби и съоръжения на тери-
торията на предприятието и общи изисквания 
за безопасната им експлоатация;

г) съществуващи опасности и рискове за 
здравето, тяхното непосредствено и последващо 
въздействие;

д) знаци и сигнали за безопасност и/или 
здраве при работа и изисквания за специфично 
поведение на работещите;

е) пожарна и взривна опасност на работните 
места в района на предприятието, мерките за 
пожарна безопасност, които трябва да се спазват, 
както и работата с уредите, съоръженията и 
инсталациите за известяване и гасене на пожари 
и начините на използването им;

ж) транспорт на хора, на материали и готова 
продукция;

з) съхраняване на опасни химически веще-
ства и препарати, начин за безопасна работа 
с тях, вкл. и мерките, които трябва да бъдат 
предприети при разливане, разопаковане и 
смесване и разпиляване, използване на коро-
зивни материали и др.;

и) конкретни забранителни разпоредби, 
действащи в предприятието, и други специфични 
правила и изисквания;

3. въпроси, свързани с осигуряване на бе-
зопасност и здраве при работа, съдържащи се 
в Кодекси за добра практика, както и в ръко-
водства, наръчници, дипляни, информационни 
листове или други материали за превенция на 
рисковете при работа на работните места и при 
използване на работното оборудване, утвърдени 
от съответния компетентен орган.

(3) Длъжностното лице, провело началния 
инструктаж на лицата, които постъпват на 
работа, издава служебна бележка съгласно 
приложение № 2, която се съхранява в личното 
досие на работещия.

Чл. 13. (1) Инструктажът на работното място 
е практическо запознаване на работника или 
служителя с конкретните изисквания за без-
опасното изпълнение на трудовата дейност и 
се провежда на работното място, преди да му 
бъде възложена самостоятелна работа.

(2) На работниците и служителите, работата 
на които е свързана с използване, обслужване 
и поддържане на машини и други технически 
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съоръжения или са заети в дейности, създа-
ващи опасност за здравето и живота на хора, 
независимо от тяхната подготовка, образование, 
квалификация и трудов стаж по същата или 
друга професия, освен инструктаж на работното 
място се провежда и обучение по правилата 
за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд.

(3) В случаите по ал. 2 работодателят опре-
деля: работните места и работниците и служи-
телите, на които ще се провежда обучение и 
изпит; учебната програма; продължителността 
на обучението; обучаващите лица и формата 
на изпита. Изпитният протокол се съхранява в 
досието на работника или служителя.

(4) Работниците и служителите по ал. 2 се 
допускат до самостоятелна работа само след 
успешно положен изпит по правилата за оси-
гуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд.

(5) Инструктажът и обучението на работното 
място се провеждат на основата на действащите 
правила, норми и изисквания и утвърдените от 
работодателя правила и инструкции за безопасна 
работа, като тематиката и продължителността 
им се съобразяват и с всички други изисква-
ния, регламентирани в специфичните за дадена 
дейност или вид работа нормативни актове.

(6) Инструктажът на работното място при-
ключва, след като ръководителят, разрешаващ 
самостоятелна работа, се убеди, че работещият 
познава правилата за осигуряване на безопасни 
и здравословни условия на труд, отнасящи се 
за извършваната от него дейност.

(7) Допускането на инструктирания работещ 
до самостоятелна работа се удостоверява с 
подписа на ръководителя в съответната книга 
за инструктаж (приложение № 1).

Чл. 14. (1) Периодичният инструктаж има 
за цел да поддържа и допълва знанията на ра-
ботещите по безопасност и здраве при работа.

(2) Периодичният инструктаж се провежда 
не по-рядко от един път на три месеца за ра-
ботещите, пряко заети в дейностите по чл. 15, 
ал. 1, и не по-рядко от един път годишно за 
всички останали работещи, освен ако в други 
нормативни актове не е регламентирана по-
малка периодичност.

(3) Периодичният инструктаж се провежда 
въз основа на правилата, нормите и изисква-
нията по безопасност и здраве при работа, 
отнасящи се за дадената професия, работно 
място или дейност.

(4) Периодичният инструктаж се провежда 
от прекия ръководител на дейността или друго 
лице, определено със заповед на работодателя, 

като тематиката се определя в зависимост от 
характера на работата, условията на труд и 
резултатите от оценката на риска.

(5) Периодичният инструктаж се провежда 
индивидуално или групово в зависимост от 
изпълняваната работа, като на отсъстващите 
работници или служители се провежда при 
явяването им на работа.

Чл. 15. (1) Ежедневен инструктаж се про-
вежда на работещи, пряко заети в дейности 
с висок производствен риск, включително: в 
подземни, минни и геологопроучвателни обекти; 
в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите 
в железопътния транспорт; в производството и 
употребата на взривни материали; в междуна-
родните автомобилни превози; в автомобилните 
превози на опасни товари по шосе; при работа 
с опасни химически вещества и препарати; при 
производство и леене на метали; при строителни 
и монтажни работи.

 (2) За водачите в международните авто-
мобилни превози и за водачите, превозващи 
опасни товари по силата на Европейската 
спогодба за международен превоз на опасни 
товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 
2004 г. за условията и реда за извършване на 
автомобилен превоз на опасни товари (обн., 
ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 
2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява 
с периодичния инструктаж, провежда се преди 
тръгване на път и се документира в Книгата 
за ежедневен инструктаж.

(3) Ежедневният инструктаж се провежда 
от прекия ръководител на работата или друго 
лице, определено със заповед на работодателя.

Чл. 16. (1) Извънреден инструктаж се про-
вежда:

1. след всяка трудова злополука по чл. 55, 
ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и 
установена професионална болест, както и 
след пожар, промишлена авария и природно 
бедствие;

2. при констатирани груби нарушения на 
правилата, нормите и изискванията по безо-
пасност и здраве при работа;

3. при промяна на технологичния процес, 
при въвеждане на нови машини и съоръжения, 
при промяна на работното място или органи-
зацията на работа;

4. по предписание на контролен орган.
(2) Извънреден инструктаж се провежда и 

с работещи, отсъствали от работа повече от 
45 календарни дни, след завръщането им на 
работа, преди да започнат да изпълняват пре-
ките си задължения.
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(3) По преценка на работодателя или прекия 
ръководител при организиране на ремонтни 
или други дейности с участие на работници 
и специалисти с различни професии и ква-
лификация, както и при работи, изискващи 
специфични мерки за безопасност и здраве 
при работа, преди започване изпълнението на 
задачите на работещите се провежда извън-
реден инструктаж.

 (4) Програмата за провеждане на извънреден 
инструктаж се определя в зависимост от причи-
ната, която е наложила неговото провеждане.

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Предприятие“ е понятието, определено 

в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на 
Кодекса на труда. 

2. „Работодател“ е понятието, определено 
в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на 
Кодекса на труда, както и всеки, който възлага 
работа и носи цялата отговорност за предпри-
ятието, кооперацията или организацията.

3. „Длъжностно лице“ е понятието, опреде-
лено в § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби 
на Кодекса на труда.

4. „Професионален риск“ („риск“) е поняти-
ето, определено в § 1, т. 4 от допълнителните 
разпоредби на Закона за здравословни и без-
опасни условия на труд. 

5. „Работно място“ е мястото, където се пред-
вижда извършването на работата в помещения 
или на което и да е място на територията на 
предприятието, или до което работещият има 
достъп във връзка с изпълняваната работа.

6. „Опасни химически вещества и препарати“ 
е понятието, определено в § 1, т. 6 от Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и препарати.

Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание 

чл. 281, ал. 5 на Кодекса на труда.
§ 3. В заглавието, в чл. 1 и чл. 6, ал. 2, т. 

2 на Наредба № 3 от 1998 г. за функциите и 
задачите на длъжностните лица и на специали-
зираните служби в предприятията за организи-
ране изпълнението на дейностите, свързани със 
защитата и профилактиката на професионал-
ните рискове (ДВ, бр. 91 от 1998 г.) думите „и 
профилактиката на професионалните рискове“ 
се заменят с „от професионалните рискове и 
превенция на тези рискове“.

§ 4. Контролът по изпълнението на наредба-
та се осъществява от Изпълнителната агенция 
„Главна инспекция по труда“ към министъра 
на труда и социалната политика.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 
2010 г.

Министър: Т. Младенов

Приложение № 1 
към чл. 11, ал. 5

Пред п ри я тие .......................................................

КНИГА ЗА ИН С Т РУК ТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ 
И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
На ча лен ин с т рук таж 

№ 
по 
ред

Име, пре зи ме
 и фа ми лия на 
ин с т рук ти ра ния

Ц
ех

, 
зв

е н
о,

 о
т д

ел
,

уч
ас

 тъ
к

Д
лъ

ж
 н
ос

т,
 в

и
д 

ра
 бо

 та
, 
п
ро

 ф
е с

и
я

Д
ат

а 
н
а 

п
ро

ве
ж
 да

 н
е 

от
 .
...

...
...

 д
о 

...
...

.. 

И
з д

а д
е н

а 
сл

у ж
еб

 н
а 

бе
 ле

ж
 ка

№
 .
...

. 
от

 .
...

.. 
г.

П
од

 п
и
с 

н
а 

и
н
 с т

 ру
к т

и
 ра

 н
и
я

П
од

 п
и
с 

н
а 

ли
 це

 то
, 

и
з в

ъ
р ш

и
 ло

 и
н
ст

ру
к-

та
ж
а

1 2 3 4 5 6 7 8

Пред п ри я тие .......................................................

Инструктаж на работното място, периодичен 
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.............................................................................
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Ежедневен инструктаж
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Приложение № 2 
към чл. 12, ал. 3 

.............................................................................
Предприятие

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
№ . . . . . . . . ./. . . . . . . . . г.

До ръководителя на  .......................................
 ...........................................................................    

 (обект, цех, участък, звено, отдел)
при .....................................................................

(предприятие)
На г-н (жа)  ......................................................
е проведен начален инструктаж по безопасност 

и здраве при работа на ................................... г.
 Провел началния 
 инструктаж:  ..................

(име, фамилия, длъжност)
(подпис)

 Инструктирано 
 лице:  .............................

(име, фамилия, длъжност)
(подпис)
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Приложение № 3 
към чл. 11, ал. 3

Минимална продължителност на началния ин-
структаж и инструктажа на работното място

№ 
по 
ред

Ви до ве ра бо ти На ча лен 
ин с т рук таж
(раб. дни)

Ин с т рук таж на 
ра бот но то мяс-

то, вкл. 
и с фор ми те
за обу че ние
(раб. дни)

1 2 3 4
1. Под зем на ра бо та

а) на чи на е щи ра бот ни ци 5 20
б) ра бот ни ци, пре ми на ли 
на ра бо та от дру ги под-
зем ни обек ти

3 15

2. Ра бо та в от к ри ти мини и 
кариери; над зем ни ра бот-
ни ци, об с луж ва щи под зем-
ни обек ти

2 10

3. Извършване на строител-
ни и монтажни работи; 
работа в геологопроучва-
телни обекти и при добив 
на нефт и газ

1 5

4. Об с луж ва не на ма ши ни, 
съ о ръ же ния и тех но ло-
гич ни про це си с по ви ше на 
опас ност 

1 3

5. Ра бо та в ме та лур гич ни и 
хи ми чес ки пред п ри я тия; 
работа с опасни химически 
вещества и препарати

1 2

6. Пряко заети в превозната 
дейност в железопътния 
транспорт

съгласно нормативните 
актове, но не по-мал-
ко от 1

съгласно норма-
тивните актове, 
но не по-малко 
от 3

7. В производството и упо-
требата на взривни ма-
териали

2 6

13748

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система 

Интрастат (ДВ, бр. 3 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 5, изречение второ думата „при-
чините“ се заменя с „основанията“.

§ 2. В чл. 8, ал. 2 т. 4 и 5 се отменят.
§ 3. В чл. 9 думите „въведени в електронния 

дневник“ се заменят с „които лицата имат за-
дължение да въведат в електронния си дневник“.

§ 4. В чл. 11, ал.1 след думата „възникнали“ 
се добавя „годишни“. 

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Интрастат операторите подават ре-

гистрационен формуляр за всеки търговски 
поток заедно с подаване на първа Интрастат 
декларация.“

2. В ал. 2 след думите „с универсален елек-
тронен подпис“ се добавя „чрез информационна 
система Интрастат“.

§ 6. В чл.13, ал. 1 думите „точки от 1 до 9“ 
се заменят с „точки от 1 до 7“. 

§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „регистрация по 
системата Интрастат“ се добавя „заедно с Ин-
трастат декларацията“.

2. Алинея 3 се отменя.

§ 8. В чл. 15, ал. 3 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 1 думите „което извършва вписване“ се 
заменят с „което има задължение да се впише“.

2. Създава се т. 3: 
„3. в други случаи.“ 
§ 9. В чл. 16, ал. 2 думите „30 ноември“ се 

заменят с „15 декември“.
§ 10. В чл. 18, ал. 2 изречение второ се 

заличава. 
§ 11. В чл. 19, ал. 2 думите „т. от 1 до 9“ 

се заменят с „точки от 1 до 10“.
§ 12. В чл. 20, ал. 1 т. 7 се отменя.
§ 13. В чл. 21 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 след думите „Националната 

агенция за приходите“ се поставя запетая и 
се добавя „приел декларацията“ и се поставя 
запетая.

2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) При подаване по електронен път про-

токолът се генерира незабавно от системата с 
възможност за отпечатване, а при подаване в 
компетентната териториална дирекция на НАП 
протоколът се връчва на подателя.“ 

§ 14. В чл. 22 думата „такава“ се заменя 
с „месечна декларация с нанесени корекции“.

§ 15. В чл. 27 се създава ново изречение 
второ: „Разрешението се отнася единствено за 
компонентните части за промишленото пред-
приятие.“ Досегашното изречение второ става 
изречение трето.

§ 16. В чл. 28 след думите „Националната 
агенция за приходите“ се добавя „чрез инфор-
мационна система Интрастат“.

Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 

2010 г.
Министър: С. Дянков

13578

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 27 от 2003 г. за статистиката на платеж-
ния баланс (обн., ДВ, бр. 69 от 2003 г.; изм. 
и доп., бр. 111 от 2003 г. и бр. 7 от 2007 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 числото „25 000“ се 
заменя със „100 000“.

§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думата „образец“ се 
поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 числото „25 000“ се заменя със 
„100 000“, а след думата „образец“ се поставя 
точка и текстът до края се заличава.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Статистическата форма по ал. 1 се съх-

ранява от банката посредник или съответно от 
БНБ, когато плащането се извършва чрез нея.“

§ 4. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Банките не подават статистическа форма 

по чл. 3, ал. 1, когато извършват от свое име и 
за своя сметка плащане и превод на стойност 
равна на или надвищаваща 100 000 лв. Инфор-
мацията за плащането и превода се включва в 
регистъра по чл. 2, ал. 1, т. 1.“
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1. В т. 1 числото „5000“ се заменя с „50 000“, 
а след думата „образец“ се поставя точка и 
текстът до края се заличава.

2. В т. 2 думата „банкова“ се заличава, а след 
думата „образец“ се поставя точка и текстът 
до края се заличава.

3. В т. 3 след думата „образец“ се поставя 
точка и текстът до края се заличава.

§ 7. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Приемане и удостоверяване на декла-

рациите по електронен път в БНБ се извършва 
по ред, определен в указания на подуправителя 
на БНБ, ръководещ управление „Банково“, при 
спазване на Закона за електронния документ и 
електронния подпис и Закона за електронното 
управление.“

§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „уведомяват“ се до-
бавя „писмено“. 

2. В ал. 2 думата „банкови“ се заличава, а 
след думата „чужбина“ се поставя запетая и се 
добавя „при прекратяване на декларирана пряка 
инвестиция в чужбина или при продажба на 
декларирания недвижим имот в чужбина в срок 
до 15 работни дни от настъпилата промяна“.

§ 9. В чл. 9, ал. 1 се правят следните из-
менения:

1. В т. 1 след думата „лица“ се поставя точка 
и текстът до края се заличава.

2. В т. 2 след думата „чужбина“ се поставя 
точка и текстът до края се заличава.

3. В т. 3 числото „5000“ се заменя с „50 000“, 
а след думата „лв.“ текстът до края се заличава.

4. В т. 4 след думите „50 000 лв.“ текстът до 
края се заличава.

§ 10. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Местните юридически лица и ед-

ноличните търговци отчитат тримесечно със 
статистически форми пред БНБ преките си 
инвестиции в чужбина.“

§ 11. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Българската народна банка може 

да извършва регулярни периодични проучвания 
с цел събиране на допълнителна статистическа 
информация по ред, определен от подуправите-
ля на БНБ, ръководещ управление „Банково“.

§ 12. В чл. 12, ал. 1 след думата „чужбина“ 
се поставя точка и текстът до края се заличава.

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

1. В ал. 1 след думата „факс“ запетаята 
се заличава и се добавя „или“, а след думата 
„пощата“ се поставя точка и текстът до края 
се заличава.

2. Създава се ал. 3:
„(3) Подаването на отчетите по тази глава 

по електронен път в БНБ се извършва по ред, 
определен в указания на подуправителя на БНБ, 
ръководещ управление „Банково“, при спазва-
не на изискванията на Закона за електронния 
документ и електронния подпис и Закона за 
електронното управление.“

§ 14. Създава се чл. 15:
„Чл. 15. (1) Подуправителят на БНБ, ръ-

ководещ управление „Банково“, определя с 
указания образците на статистически форми 
и декларации по тази наредба.

(2) Указанията, издадени по тази наредба, 
се публикуват на интернет страницата на БНБ. 
Образците на статистически форми и декла-
рации се предоставят на хартиен носител и на 
място в БНБ.“

§ 15. Създава се допълнителна разпоредба: 
„Допълнителна разпоредба
§ 1а. По смисъла на тази наредба „презгра-

ничен превод“ е прехвърляне по банков път 
на суми в национална или в чужда валута по 
нареждане на клиент на една банка в полза на 
клиент на друга банка, при което двете банки 
се намират в различни държави.“

§ 16. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 и 11 се отменят.

Заключителна разпоредба
§ 17. Тази наредба се издава на основание 

чл. 7, ал. 11 и чл. 10, ал. 3 от Валутния закон, 
приета е с Решение № 145 от 1.12.2009 г. на 
Управителния съвет на Българската народна 
банка и влиза в сила от 1 януари 2010 г. 

За управител: Д. Костов
13596

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 16 от 2009 г. за лицензиране на платеж-
ните институции и операторите на платежни 

системи (ДВ, бр. 62 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 3 се създава ал. 7:
„(7) За издадения лиценз БНБ предоставя 

на заявителя художествено оформено удосто-
верение.“

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 4 думите „и 30“ се заличават.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В регистъра при БНБ се вписва ин-

формация за платежни институции от други 
държави членки, които предоставят платежни 
услуги на територията на страната след из-
пълнение изискванията на чл. 30 от Закона 
за платежните услуги и платежните системи, 
както и информация за кредитни институции, 
които предоставят платежни услуги на тери-
торията на страната чрез представител след 
изпълнение изискванията на чл. 22 от Закона 
за кредитните институции.“

§ 3. В чл. 15 се създава ал. 4:
„(4) За издадения лиценз БНБ предоставя 

на заявителя художествено оформено удосто-
верение.“

Заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба се издава на основание 

§ 10 от преходните и заключителните разпо-
редби  на  Закона за платежните  услуги и 
платежните системи и е  приета с Решение 
№ 144 от 10.12.2009 г. на Управителния съвет 
на Българската народна банка.

За управител: Д. Костов
13595

§ 5. В чл. 5, изречение второ думата „БНБ“ 
се заменя с „подуправителя на БНБ, ръководещ 
управление „Банково“.

§ 6. В чл. 6, ал. 1 се правят следните из-
менения:
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА 

И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-160 
от 3 декември 2009 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, 
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и 
закриване на частни детски градини и училища и 
във връзка с молба от лицето, получило разрешение 
за откриване на Частна детска градина „Морско 
конче“ – Варна, изменям Заповед № РД-14-23 от 
5.ІІІ.2007 г. (ДВ, бр. 24 от 2007 г.), изм. със Заповед 
№ РД-14-176 от 14.VІ.2007 г. (ДВ, бр. 54 от 2007 г.), 
изм. със Заповед № РД-14-276 от 14.VІ.2007 г. (ДВ, 
бр. 88 от 2007 г.), както следва: Думите: „Детски 
център АВС“ – ООД, Варна, представлявано от Ган-
ка Добрева Димитрова, съдебна регистрация – ре-
шение № 7666 от 11.ІХ.2007 г. по ф. д. № 3486/2006 
на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес 
на управление – Варна, ул. Калина 13, ет. 3, ап. 7“ 
се заменят със: „Детски център АВС“ – ООД, 
Варна, представлявано от Анита Димитрова Хри-
стова-Иванова, удостоверение № 20090915163858 
от 15.ІХ.2009 г. на Агенцията по вписванията, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Калина 
13, ет. 3, ап. 7.“

Министър: С. Игнатов
13517

ЗАПОВЕД № РД-14-161 
от 3 декември 2009 г.

На основание чл. 13, ал. 5 във връзка с чл. 13, 
ал. 3 ЗНП, чл. 21, ал. 1, т. 5 ППЗНП и протокол на 
експертна комисия, назначена със Заповед № РД-
09-115 от 22.І.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-1192 
от 10.VІІІ.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-1696 
от 5.Х.2009 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката за закриване на частни дет-
ски градини и училища, по искане на лицето, 
получило разрешение за откриване на училището, 
закривам Частна целодневна детска градина „Слън-
чице“ – София, открита със Заповед № РД-14-269 
от 15.ІХ.2007 г. на министъра на образованието и 
науката, представлявана от „Малтина“ – ЕООД, 
София, представлявано от Меглена Кирилова. 

Заповедта може да се обжалва пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обнарод-
ването є в „Държавен вестник”.

Министър: С. Игнатов
13518

ЗАПОВЕД № РД-14-162 
от 3 декември 2009 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, 
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 
2001 г. за откриване, преобразуване, промени и 
закриване на частни детски градини и училища и 

във връзка с молба от лицето, получило разрешение 
за откриване на Частно основно училище „Галилео 
Галилей“ – Добрич, изменям Заповед № РД-14-50 
от 9.VІ.2009 г. (ДВ, бр. 47 от 2009 г.), както следва: 
Изречението „Училището се управлява и предста-
влява от г-жа Снежана Илиева Петрова“ се заменя 
с „Училището се управлява и представлява от г-жа 
Димитринка Кирилова Каменова.“

Министър: С. Игнатов
13519

ЗАПОВЕД № РД-14-163 
от 3 декември 2009 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 12, ал. 2, 4 
и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета 
на община Златоград, Решение № 449 от 7.Х.2009 г. 
на Общинския съвет – Златоград, становище с изх. 
№ 864 от 27.Х.2009 г. от Регионалния инспекторат 
по образованието – Смолян, и становище на екс-
пертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-
54 от 13.І.2009 г., изм. със Заповед  № РД-09-1194 
от 10.VІІІ.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-1698 
от 5.Х.2009 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката, поради намаляване броя на 
учениците и финансови затруднения за обезпечаване 
самостоятелно съществуване на обслужващото зве-
но през учебната 2009/2010 г. закривам Ученическо 
общежитие „Н. Й. Вапцаров“, Златоград, община 
Златоград, област Смолян.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на закритото Ученическо об-
щежитие „Н. Й. Вапцаров“, Златоград, е общинска 
собственост и се разпределя със заповед на кмета 
на община Златоград. 

3. Задължителната документация на закритото 
Ученическо общежитие „Н. Й. Вапцаров“, Зла-
тоград, община Златоград, област Смолян, да се 
приеме и съхранява в Професионална гимназия 
„Христо Ботев“, Златоград, община Златоград, 
област Смолян.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Вър-
ховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
13520

ЗАПОВЕД № РД-14-164 
от 3 декември 2009 г.

На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 
ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на 
община Завет, Решение № 149 от 6.ІІІ.2009 г. на 
Общинския съвет – гр. Завет, във връзка с писмо 
с изх. № 07-280 от 21.V.2009 г. на министъра на 
земеделието и храните и становище на експерт-
ната комисия, назначена със Заповед № РД-09-54 
от 13.І.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-1194 от 
10.VІІІ.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-1698 
от 5.Х.2009 г. на министъра на образованието, 
младежта и науката определям Професионална 
гимназия по земеделие „Климент Аркадиевич Ти-
мирязев“, гр. Завет, община Завет, област Разград, 
със статут на общинско училище по смисъла на 
чл. 10, ал. 4 ЗНП.
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1624  
от 14 декември 2009 г.

за утвърждаване образец на бандерол за тютю-
неви изделия – цигари и тютюн за пушене (за 
лула и цигари), предназначени за реализация на 

вътрешния пазар

На основание чл. 64, ал. 6 от Закона за акци-
зите и данъчните складове във връзка с чл. 25 от 
Закона за тютюна и тютюневите изделия и § 18 от 
заключителните разпоредби на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за акцизите и данъчните 
складове (ДВ, бр. 106 от 2008 г.) нареждам:

1. Утвърждавам образец на бандерол за тютюневи 
изделия – цигари и тютюн за пушене (за лула и 
цигари), предназначени за реализация на вътрешния 
пазар, със следните размери и реквизити:

а) размери – 24/46 мм;
б) цвят – сиво-оранжев;
в) холограмна лента;
г) надписи „Р БЪЛГАРИЯ“ и „Тютюневи изделия“;
д) инициали „МФ“;
е) серия двубуквена;
ж) номерация – 8-цифрова;
з) продажна цена, определена по реда на чл. 29 

от Закона за тютюна и тютюневите изделия;
и) година на влизане в сила на образеца –  2010 г.
2. Образецът на бандерола по т. 1 е неразделна 

част от заповедта.
3. Образецът на бандерол се въвежда от 1 яну-

ари 2010 г.
4. Тютюневи изделия – цигари и тютюн за пушене 

(за лула и цигари), облепени с бандерол, утвърден със 
Заповед № ЗМФ-1785 от 19.ХІ.2008 г. за утвърждаване 
на нов образец на бандерол за тютюневи изделия, 
предназначени за реализация на вътрешния пазар, 
издадена от министъра на финансите (ДВ, бр. 104 
от 2008 г.), могат да се реализират до изчерпването 
им, но не по-късно от 31.ІІІ.2010 г.

5. Утвърденият със заповедта по т. 4 образец на 
бандерол се използва за облепване на тютюневи 
изделия – пури и пурети. 

образец на бандерол:

Министър: С. Дянков

13577

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-17-2
от 13 ноември 2009 г.

На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР 
във връзка с § 40 ПЗРЗИД ЗКИР одобрявам кадас-
тралния план в цифров и в графичен вид в М 1:1000 
на с. Бояново, община Грамада, област Видин.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Вър-
ховния административен съд. 

Министър: С. Игнатов
13521

ЗАПОВЕД № РД-14-165 
от 3 декември 2009 г.

На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 
ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на 
община Балчик, Решение № 241 по протокол № 27 
от 27.ІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Балчик, 
положителна резолюция на министъра на образова-
нието, младежта и науката на доклад № 1002-662 от 
2.VІІ.2009 г. и становище на експертната комисия, 
назначена със Заповед № РД-09-54 от 13.І.2009 г., 
изм. със Заповед № РД-09-1194 от 10.VІІІ.2009 г., 
изм. със Заповед № РД-09-1698 от 5.Х.2009 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката 
определям Професионалната гимназия за кадри 
в обслужващата сфера „Алеко Константинов“, гр. 
Балчик, община Балчик, област Добрич, със ста-
тут на общинско училище по смисъла на чл. 10, 
ал. 4 ЗНП.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Вър-
ховния административен съд. 

Министър: С. Игнатов
13522

ЗАПОВЕД № РД-14-166 
от 3 декември 2009 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 12, ал. 1, 
4 и 7 ППЗНП по мотивирано предложение на 
финансиращия орган № 8084-697 от 30.Х.2009 г., 
становище на началника на Регионалния инспек-
торат по образованието – Ямбол, вх. № 0528-156 от 
23.ІХ.2009 г., становище на експертната комисия, 
назначена със Заповед № РД-09-54 от 13.І.2009 г., 
изм. със Заповед № РД-09-1194 от 10.VІІІ.2009 г., 
изм. със Заповед № РД-09-1698 от 5.Х.2009 г. на 
министъра на образованието, младежта и науката, 
поради неосъществяване на образователно-възпи-
тателен процес и липса на ученици през учебната 
2009/2010 г. закривам Помощно училище „Иван 
Вазов“, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени 
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

2. Имуществото на Помощното училище „Иван 
Вазов“, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, 
се предоставя на Регионалния инспекторат по об-
разованието – Ямбол.

3. Учениците от Помощното училище „Иван 
Вазов“, Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, се 
пренасочват за интегрирано обучение в общооб-
разователните училища по местоживеене или към 
други помощни училища при условията на чл. 9 
ЗНП във връзка с чл. 50, ал. 4 и 7 ППЗНП.

4. Задължителната документация на закритото 
Помощно училище „Иван Вазов“, гр. Ямбол, община 
Ямбол, област Ямбол, да се приеме и съхранява в 
Помощно училище-интернат „Н. Й. Вапцаров“, гр. 
Елхово, община Елхово, област Ямбол.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Вър-
ховния административен съд.

Министър: С. Игнатов
13523
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Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по 
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния 
съд по местонахождението на имота.

Кадастралният план влиза в сила за имотите, 
които не са засегнати от подадените до съда жалби, 
след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
13377

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 711 

от 19 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, 

ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ 
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-97 от 27.Х.2009 г., 
т. 4 Столичният общински съвет реши:

1. Приема парцеларен план за външен водопровод 
за промишлено и противопожарно водоснабдяване 
към обект „Интегрирана система от съоръжения 
за третиране на битови отпадъци на СО“, м. Мало 
ливаде, в землището на с. Долни Богров, ЕКАТТЕ 
22304, и на с. Горни Богров, ЕКАТТЕ 16448, по чер-
вените линии и цифри съгласно приложения проект.

2. С оглед защита на особено важни обществени 
интереси, свързани с изграждането на обекта, и 
поради обстоятелството, че забавянето би довело 
до значителни вреди за Столична община, на ос-
нование чл. 60, ал. 1 АПК допуска предварително 
изпълнение на решението.

3. Решението може да бъде обжалвано чрез 
район „Кремиковци“ пред Административния 
съд – София, в 14-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.

Контролът по изпълнението на решението се 
възлага на Постоянната комисия по устройство на 
територията и жилищна политика на Столичния 
общински съвет.

Председател: А. Иванов
13425

РЕШЕНИЕ № 717  
от 19 ноември 2009 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, 
чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК 
и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА Столичният об-
щински съвет реши:

1. Продажбата на 1400 обикновени безналични 
поименни акции, общинска собственост, предста-
вляващи 1,085% от капитала на „БКС Средец“ – АД, 
да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Възлага на Столичната общинска агенция за 
приватизация като орган на Столичния общински 
съвет да извърши всички необходими действия във 
връзка с приватизацията на общинското участие в 
капитала на „БКС Средец“ – АД.

3. Възлага на главния изпълнителен директор 
на Столичната общинска агенция за приватизация 
сключването на приватизационната сделка за общин-
ското участие в капитала на „БКС Средец“ – АД.

Председател: А. Иванов
13426

ЗАПОВЕД № РД-09-1897 
от 27 ноември 2009 г.

На основание чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 
ППЗНП и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА 
и Решение № 726 от 19.ХI.2009 г. на Столичния 
общински съвет нареждам:

1. Да се открие Обединено детско заведение 
№ 98 „Слънчевото зайче“ с адрес ж. к. Младост 2, 
до бл. 241, район „Младост“.

2. Да бъдат осигурени необходимите щатни 
бройки и бюджет за нормалното функциониране 
на детското заведение.

3. Да се предостави статут на третостепенен 
разпоредител с бюджетен кредит на ОДЗ № 98 
„Слънчевото зайче“, район „Младост“.

Кмет: Й. Фандъкова
13375

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 731 

от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 

чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико 
Търново, реши:

Одобрява частично изменение на ПУП – план 
за регулация за кв. 324 и 3241 по плана на Велико 
Търново, както следва: закриване на улица с ОК 
1360 – 1363 – 1364 и улица с ОК 1361 – 1244 – 3244 
и създаване на нова улица с ОК 1360-а – 1372; 
заличаване на кв. 3241; обособяване на нов стро-
ителен квартал 3242, включващ ПИ № 2125, ПИ 
№ 2126, ПИ № 2127; промяна на южната и част 
от югозападната уличнорегулационна граница 
на новообособения квартал 3242 спрямо улица 
с ОК 1372 – 1297 – 1351 – 1352 – 1353 – 1362 по 
съществуващите имотни граници на ПИ № 2126 
и ПИ № 2127 по кафявите линии; за кв. 3242 се 
обособяват два нови урегулирани поземлени имо-
та – УПИ ІV-2126 и УПИ ІІІ-2127 по зелените ли-
нии и надписи; за кв.324 се обособяват тринадесет 
урегулирани поземлени имота – УПИ ІІ-2120, УПИ 
ІІІ-2119, УПИ ІV-2118, УПИ V-2117, УПИ VІ-2116, 
УПИ VІІ-6188, УПИ VІІІ-6187, УПИ ІХ -2115, УПИ 
Х-2114, УПИ ХІ-2123, УПИ ХІІ-2121, УПИ ХІІІ-2122 
и УПИ ХІV-2121 – зелените линии и надписи и 
допълнителна поправка с виолетов цвят.

Председател: Ал. Чокойски
13355

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
РЕШЕНИЕ  № 320 

от 27 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 

чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъ-
бово, одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект на техническата ин-
фраструктура „Разпределителен газопровод – клон 
1“ с трасе и сервитути в землищата на с. Обручище 
и с. Медникарово.

Председател: Я. Петрова
13528

РЕШЕНИЕ № 321 
от 27 ноември 2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъ-
бово, одобрява проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване на обект на техниче-
ската инфраструктура „Пречиствателна станция за 
отпадни води“ в ПИ № 001816, местност Кайряка, 
землище гр. Гълъбово.

Председател: Я. Петрова
13529
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СЪДИЛИЩА

Върховният касационен съд, гражданска и 
търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК съ-
общава на интересуващите се страни, че в открито 
съдебно заседание през февруари 2010 г. ще се 
разгледат посочените по-долу дела по отделения и 
дати, както следва:

НА 1.ІІ.2010 г. ОТ 9 Ч. 
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 003435/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1080/2002 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от Джорджо Алкалай чрез адвокат 
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 
8, ет. 3; Венеция Алкалай чрез адвокат Катерина 
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; 
Грация Алкалай чрез адвокат Катерина Михай-
ловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Йосиф 
Алкалай чрез адвокат Катерина Михайловска, 
София, ул. Света София 8, ет. 3; Елена Алкалай 
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. 
Света София 8, ет. 3; Ели Майр чрез адвокат 
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 
8, ет. 3; Веселин Милков Михайлов чрез адвокат 
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, 
ет. 3; Веселина Тодорова Михайлова чрез адвокат 
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, 
ет. 3; Цветанка Кирилова Михайлова чрез адвокат 
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, 
ет. 3; Милка Здравкова Зарева, София, ул. Аврора 
55, ет. 1; Лили Здравкова Йовева, София, ул. Аврора 
55, ет. 1, срещу Иванка Петрова Георгиева, София, 
ул. Аврора 55, ет. 1; Столична община, София, 
ул. Московска 33; Елза Афталион Алкалай чрез 
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света 
София 8, ет. 3. 

Второ гражданско отделение, 004309/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 399/2000 по описа на Окръжен съд Перник, 
подадена от Пламен Иванов Шопски, Перник, ул. 
Миньор 1/7, срещу Георги Кирилов Пешев, с. Ру-
дарци, област София; Бистра Асенова Младенова, 
Перник, ул. Бяла Слатина 1; Зорка Асенова Ива-
нова, Перник, кв. Рудничар, ул. 6 № 7; Жулиета 
Николова Шопска, София, ж.к. Младост 3, бл. 326, 
вх. 1, ет. 3, ап. 9; Митка Кирилова Витанова, с. 
Рударци, област София. 

Второ гражданско отделение, 005016/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
581/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от 
Димитринка Йокимова Георгиева, гр. Бяла, област 
Русе, ул. П. Волов 22, срещу Иван Илиев Георгиев, 
гр. Бяла, област Русе, ул. Битоля 13. 

Второ гражданско отделение, 005082/2008 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1334/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Надежда Иванова Теодорова чрез адвокат 
Румен Котов, София, ул. Московска 21, срещу Жак-
Стефан Елия Джераси чрез адвокат Ради Дишовски, 
със съдебен адрес София, ул. Опълченска 112-А, 
ет. 6, офис 613. 

Второ гражданско отделение, 000036/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
930/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Михаил Петров Атанасов чрез адвокат 

ОБЩИНА МОНТАНА

ЗАПОВЕД № 2924
от 7 декември 2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 
ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 374 от 
26.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Монтана, 
нареждам:

1. Преобразувам ЦДГ „Здравец“ – с. Смоля-
новци, чрез вливането є в ЦДГ № 7 „Приказен 
свят“ – Монтана, считано от 1.І.2010 г.

2. Преобразувам ЦДГ „Слънце“ – с. Габровница, 
чрез вливането є в ЦДГ № 8 „Пролет“ – Монтана, 
считано от 1.І.2010 г.

3. Активите и пасивите на преобразуваните 
ЦДГ по балансите им към датата на обнародване 
на заповедта в „Държавен вестник“ се поемат от  
приемащите ЦДГ чрез приемно-предавателни про-
токоли, екземпляри от които да бъдат предоставени 
на общинската администрация – Монтана, в срок 
до 5 дни от датата на подписването им.

4. Трудовоправните отношения с работниците 
и служителите на преобразуваните ЦДГ да се 
уредят в приемащите ЦДГ съгласно разпоредбите 
на чл. 123 КТ.

Кмет: Зл. Живков
13452

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 757 
от 30 септември 2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Несебър, 
одобрява подробен устройствен план – парцела-
рен план за обект – външен водопровод за имот 
с идентификатор 39164.11.25: местност Домузбунар 
в землището на с. Кошарица, преминаващ през 
следните поземлени имоти – полски път с иден-
тификатор 39164.11.25 – общинска собственост, 
пресичащ канал с идентификатор 39164.24.39 – об-
щинска собственост, полски път с идентификатор 
39164.11.2 – общинска собственост, и достигащ до 
ВШ в имот с идентификатор 39164.11.25 – собстве-
ност на възложителя.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов
13354

64. – Община Видин, на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за из-
менение на подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на УПИ ІІІ „за театър“ в 
УПИ Х „за търговски комплекс“, кв. 515а и част 
от кв. 516а, к-с Калето, Видин, който е изложен 
в сградата  на общинската администрация, ет. 4, 
стая 9, всеки работен ден. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесечен срок 
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация.
13740
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Драгослав Генчев Дойчинов чрез адвокат Борислав 
Златков със съдебен адрес София, ул. Ангел Кънчев 
25, срещу Милена Любомирова Балева, София, ж.к. 
Красно село, бл. 19А, вх. В, ет. 2, ап. 62. 

Трето гражданско отделение, 001804/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
588/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, пода-
дена от Мехмед Мустафов Мехмедов чрез адвокат 
Марияна Грунова със съдебен адрес гр. Котел, ул. 
Професор Павлов 12; Хюсеин Мустафов Мусов чрез 
адвокат Марияна Грунова със съдебен адрес, гр. 
Котел, ул. Професор Павлов 12; Юркие Хюсеино-
ва Мехмедова чрез адвокат Марияна Грунова със 
съдебен адрес, гр. Котел, ул. Професор Павлов 12; 
Мустафа Алиев Мустафов чрез адвокат Марияна 
Грунова със съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор 
Павлов 12; Зилха Али Кокой чрез адвокат Марияна 
Грунова със съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор 
Павлов 12; Хюсеин Алиев Мустафов чрез адвокат 
Марияна Грунова със съдебен адрес, гр. Котел, ул. 
Професор Павлов 12; Шербан Назифова Мусова 
чрез адвокат Марияна Грунова със съдебен адрес 
гр. Котел, ул. Професор Павлов 12; Джумазие 
Хасан Онбашъ чрез адвокат Марияна Грунова със 
съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор Павлов 12; 
Али Хасанов Мусов чрез адвокат Марияна Грунова 
със съдебен адрес гр. Котел, ул. Професор Павлов 
12; Назине Хасан Муса чрез адвокат Марияна Го-
рунова със съдебен адрес, гр. Котел, ул. Професор 
Павлов 12, срещу Община гр. Котел. 

Трето гражданско отделение, 000291/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1314/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Димитринка Йорданова Колева чрез адвокат 
Даринка Боева със съдебен адрес София, бул. Витоша 
1а, ет. 1, кантора 106, срещу Екатерина Траянова 
Рибарова чрез адвокат Александър Пелев, София, 
ул. Гурко 62а, ет. 2, ап. 5; Цветанка Николова Ри-
барова чрез адвокат Александър Пелев, София, ул. 
Гурко 62а, ет. 2, ап. 5; Петър Благоев Видов чрез 
адвокат Александър Пелев, София, ул. гурко 62а, 
ет. 2, ап. 5; Иван Александров Конев чрез адвокат 
Александър Пелев, София, ул. Гурко 62а, ет. 2, ап. 5; 
„Тролекс“ – ООД, представлявано от управителя 
Димитър Папазов, София, бул. Тотлебен 35 – 37. 

Трето гражданско отделение, 000533/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2114/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Йорданка Стоицева Разпопова, София, ул. 
Голаш 24, вх. Б, ет. 2, ап. 4, срещу Тони Василев 
Солаков чрез адвокат Лидия Дикова със съдебен 
адрес София, ул. Лайош Кошут 17. 

Трето гражданско отделение, 000696/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
293/2008 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Герганка Благоева Иванова, София, 
ж.к. Полигона, бл. 9, ет. 9, ап. 4, срещу Столична 
община, София, ул. Московска 33. 

Трето гражданско отделение, 000919/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
389/2006 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от Иван Иванов Иванов, София, ул. Стефан 
Караджа 18А, ет. 1, ап. 5 – адвокат Петя Милкова, 
срещу Моника Иванюк, Република Полша, чрез 
съдебна поръчка до Република Полша. 

Трето гражданско отделение, 001469/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
443/2009 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от Любен Божидаров Любенов чрез адвокат 

Радван Огнянов, Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 
20, срещу Михал Янков Котев чрез адвокат Елена 
Попова, гр. Сандански, ул. Мара Бунева 18. 

Второ гражданско отделение, 000694/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2626/2004 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Иванка Йорданова Михнева чрез адвокат 
Боян Георгиев, София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, 
ап. 3 ; Вера Йорданова Иванова чрез адвокат Боян 
Георгиев, София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, ап. 3 ; 
Емил Георгиев Вучков чрез адвокат Боян Георгиев, 
София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, ап. 3 ; Йордан 
Емилов Георгиев чрез адвокат Боян Георгиев, 
София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, ап. 3, срещу 
Марийка Атанасова Стамберова, София, ж.к. Христо 
Смирненски, бл. 37а, вх. А, ет. 7, ап. 19. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002484/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4/2008 по описа на Окръжен съд Разград, подаде-
на от Йозкан Фахрединов Реджебов чрез адвокат 
Йорданка Кондиева със съдебен адрес Разград, ул. 
Искър 1, кантора 24; Ерма Фахрединова Реджебова 
чрез адвокат Йорданка Кондиева със съдебен адрес 
Разград, ул. Искър 1, кантора 24; Семра Фахреди-
нова Демирова чрез адвокат Йорданка Кондиева 
със съдебен адрес Разград, ул. Искър 1, кантора 
24, срещу Мелиха Реджебова Хасанова чрез Левен 
Карамфилов, с. Стражец, община Разград, ул. Вар-
дар 10, и трето лице Левен Карамфилов Куцаров, 
с. Стражец, ул. Вардар 10; 

Трето гражданско отделение, 003122/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
36/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от Община Грамада, гр. Грамада, област Видин, 
пл. Мико Нинов 1, срещу „Имоти“ – ЕАД, Трявна, 
ул. Бачо Киро 9. 

Трето гражданско отделение, 006313/2007 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
354/2006 по описа на Окръжен съд Разград, подаде-
на от Зюлкяр Касим Амиш, гр. Кубрат, ул. Вит 28, 
срещу Бедиха Амиш Дениз, гр. Кубрат, ул. Средна 
гора 13; Бедиха Амиш Дениз, Русе, ул. Александър 
Хаджирусев 6, вх. 2, ет. 6, ап. 18; Айше Ахмедова 
Ахмед чрез особения представител адвокат Надежда 
Василева Иванова, Разград, ул. Грънчарска 3, ет. 4, 
ап. 15; Зюхтие Касим Амиш, гр. Кубрат, ул. Вит 
28; Зюхтие Касим Амиш, с. Драгомъж, община гр. 
Исперих; Назъм Касимов Амишев, гр. Кубрат, ул. 
Средна гора 13; Александра Михайлова Манушева, 
с. Сеслав, община Разград, ул. Арда 1; Александра 
Михайлова Манушева, гр. Кубрат, ул. Средна гора 13. 

Трето гражданско отделение, 001716/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2448/2005 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Александър Дойчинов Анастасов 
чрез адвокат Коцева със съдебен адрес София, ул. 
Христо Белчев 10А; Ганка Демитрова Атанасова 
чрез адвокат Коцева със съдебен адрес София, ул. 
Христо Белчев 10 А, срещу Атанас Дойчинов Нико-
лов, София, ж.к. Лагера, бл. 52, вх. Б, ет. 6, ап. 42. 

Трето гражданско отделение, 001787/2008 по 
описа на трето гражданско отделение, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 3308/2006 
по описа на Софийски градски съд, подадена от 
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Албена Пенова, София, ул. Богатица 10, ет. 4, ап. 12, 
срещу Александра Минчева Георгиева-Любенова 
чрез адвокат Бойко Братанов със съдебен адрес, 
София, ул. Славянска 35, ет. 2; Дирекция „Социал-
но подпомагане Красно село“, София, ул. Ами Буе 
79, и контролираща страна Върховна касационна 
прокуратура, София, бул. Витоша 2. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003445/2008 

по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 263/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от ЕТ Христо Трайков Христев с фирма 
„Хейг – 92 – Христо Христев“, Асеновград, ул. 
Васил Балевски 1, срещу Никола Петров Манда-
лиев, Асеновград, ул. Генерал Дандевил 2; Мария 
Иванова Мандалиева, Асеновград, ул. Генерал 
Дандевил 2; Райна Георгиева Гьокова, Асеновград, 
ул. Гоце Делчев 85, ет. 4, ап. 8; Петя Георгиева 
Панева, Асеновград, ул. Клокотница 21; Ели Ни-
колова Чолакова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 188, 
вх. А, ет. 7, ап. 20. 

Четвърто гражданско отделение, 004136/2008 
по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2748/2004 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Иван Николаев Филаненко, София, ж.к. 
Захарна фабрика, бл. 21, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу 
Красимира Георгиева Митрева, София, ж.к. Дружба 
бл. 171, вх. Б, ет. 2, ап. 27. 

Четвърто гражданско отделение, 004969/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1092/2007 по описа на Окръжен съд Пазар-
джик, подадена от Димитър Тодоров Халачев, гр. 
Септември, ул. Христо Ботев 70, срещу „Вагоно-
ремонтен завод – 99“ – АД, чрез представляващ 
Емил Стоянов Йончев, гр. Септември, ул. Любен 
Каравелов 28В. 

Четвърто гражданско отделение, 002308/2004 
по описа на четвърто гражданско отделение, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
790/2003 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от ТК „Пода“ с председател Димитър Киров 
Пумпалов, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 30, вх. 3, ет. 3; 
1а) ТК „Пода“ – чрез адвокат Тодор Кехайов, Бур-
гас, ул. Христо Ботев 27 Б, срещу ЗК „Крушовица“ 
чрез председателя Илия Вълканов, с. Крушевец, 
област Бургас. 

Четвърто гражданско отделение, 005189/2008 
по описа на пето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 223/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, 
подадена от Иванка Стойчева Койчева със съдебен 
адрес Сливен ул. Георги Сава Раковски 1, ет. 1, 
офис 1 – адвокат Начков, срещу Елена Костова 
Стоянова чрез адвокат Мангинова, Сливен, бул. 
Хаджи Димитър, бл. 3, ет. 1, ап. 2; Георги Костов 
Русев чрез адвокат Мангинова, Сливен, бул. Хаджи 
Димитър бл. 3, ет. 1, ап. 2; Желязко Стоянов Кой-
чев, Сливен, ул. Ив. Вазов 13, вх. А, ап. 3. 

Четвърто гражданско отделение, 004605/2008 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 714/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, 
подадена от Пламен Алексеев Маджуров чрез ад-
вокат Александра Лисийска, София, ул. Иваница 
Данчев 14А, срещу Стефка Василева Демирова 
чрез адвокат Искра Желева, Добрич, адвокатска 
колегия; Добринка Димитрова Лилова, Добрич, ул. 

Катюша 16; Магдалена Иванова Йорданова, Добрич, 
ул. Катюша 16; Весела Иванова Василева, Добрич, 
ул. Катюша 16. 

Четвърто гражданско отделение, 000056/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
35/2008 по описа на Окръжен съд Разград, подадена 
от Анелия Пенева Стоилкова, Разград, ул. Венелин 
8, срещу Елица Иванова Милкова, Разград, бул. 
България 3, вх. А, ап. 7. 

Четвърто гражданско отделение, 000102/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 84/2008 по описа на Окръжен съд Благоев-
град, подадена от Божурка Маркова Китанова със 
съдебен адрес Благоевград, ул. Т. Александров 41, 
ет. 1, офис 101 – адвокат Юлия Ангелова, срещу 
Здравко Стоянов Митков, Благоевград, ж.к. Ален 
мак, бл. 19, вх. Б, ет. 4, ап. 10. 

Четвърто гражданско отделение, 001509/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 2997/2005 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Иван Генчов Вайсалов, София, ул. 
Ген. Суворов 28, бл. 41, ет. 9, ап. 9, срещу Драга 
Алексиева Каркинска чрез адвокат Марков, София, 
ул. Цар Асен 1, ет. 3; Драгица Петкова Илиевска 
чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; 
Борислав Павлов Илиевски чрез адвокат Марков, 
София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; Андрей Павлов Или-
евски чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 
1, ет. 3; Величка Драганова Илиевска чрез адво-
кат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; Ружица 
Драганова Чипан чрез адвокат Марков, София, ул. 
Цар Асен 1, ет. 3; Христина Михайлова Андреева, 
София, ж.к. Люлин 7, бл. 737, вх. А, ет. 5, ап. 19; 
Валентин Георгиев Кашукеев, София, ул. Брегал-
ница 93, ет. 1; Елена Иванова Кашукеева, София, 
ул. Брегалница 93, ет. 1. 

НА 2.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 003950/2007 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
305/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Митка Цветанова Кирова, София, 
бул. Александър Пушкин 68, вх. Б, ет. 2, ап. 27; 
Лилия Цветанова Кърпарова, Пазарджик, ул. Ва-
сил Априлов 1, ет. 7, ап. 26; Красимир Цветанов 
Чергаров, Пазарджик, ул. Александър Стамболий-
ски 93, срещу ЦЗС „Манастир Свети Никола“, с. 
Калугерово, област Пазарджик; Мария Ангелова 
Благова, с. Калугерово, област Пазарджик; Елена 
Ангелова Костянева, Велинград, ул. Чавдар Вой-
вода 44; Мима Ангелова Ватахова, Пазарджик, ул. 
Тинтява 7, ет. 2, ап. 4. 

Трето гражданско отделение, 001217/2008 по описа 
на трето гражданско отделение на ВКС, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 3856/2008 
по описа на Софийски градски съд, подадена от 
Трендафилка Младенова Дудова, София, ул. Алабин, 
52, ет. 2 – адвокат Светослав Танчовски; Витанка 
Младенова Чибова, София, ул. Цветан Минков 
9, ет. 3, адвокат Светослав Танчовски; Симеонка 
Младенова Петрова, София, ул. Цветан Минков 9, 
ет. 3, адвокат Светослав Танчовски; Мариана Нико-
лаева Петрова, София, ул. Цветан Минков 9, ет. 3, 
адвокат Светослав Танчовски; Гергана Николаева 
Найденова, София, ул. Цветан Минков 9, ет. 3, 
адвокат Светослав Танчовски; Стойна Младенова 
Толева, София, ул. Цветан Минков 9, ет. 3, адвокат 
Светослав Танчовски; Пенка Младенова Тонева, Со-
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фия, ул. Цветан Минков 9, ет. 3, адвокат Светослав 
Танчовски; Димитър Борисов Атанасов чрез адвокат 
Светослав Танчовски, София, ул. Цветан Минков 9, 
ет. 3; Милена Димитрова Стефанова чрез адвокат 
Светослав Танчовски, София, ул. Цветан Минков 
9, ет. 3; Боряна Димитрова Борисова чрез адвокат 
Светослав Танчовски, София, ул. Цветан Минков 9, 
ет. 3, срещу Йорданка Кирилова Асарджиева, София, 
ж.к. Младост 3, бл. 307, вх. 8, ап. 52; Константин 
Илиев Бакърджиев, София, ул. Киевска 36; Алек-
сандър Илиев Бакърджиев, София, ул. Бряст 7, ет. 3; 
Никола Илиев Бакърджиев, София, ул. Цар Асен 2, 
ет. 1, адвокат Паунова; Любе Ангелов Спасов, София, 
ж.к. Красно село, бл. 208, вх. 3, ет. 6, ап. 34; Любен 
Ангелов Спасов, София, ул. Добротич 9; Пламен 
Стоев Вецов, София, кв. Гевгелийски, бл. 4, вх. Б, 
ет. 6, ап. 34; Росица Стоева Вецова, София, ул. Св. 
св. Кирил и Методий 134, ет. 2; Ангел Кирилов Ан-
гелов, София, ул. Ангелов връх 17; Людмил Цветанов 
Ангелов, София, ж.к. Обеля 2, бл. 257, вх. Г, ет. 7, 
ап. 90; Йорданка Борисова Младенова, София, ж.к. 
Люлин, бл. 881, вх. Ж, ет. 9, ап. 188. 

Трето гражданско отделение, 003658/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2252/2004 по описа на Софийски градски съд, подаде-
на от Анка Полдиева Найденова чрез адвокат Георги 
Богданов, съдебен адрес София, кв. Хладилника, 
ул. Кишинев 16 Б, ет. 1, ап. 1; Янка Любомирова 
Георгиева чрез адвокат Георги Богданов, съдебен 
адрес София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 16 Б, 
ет. 1, ап. 1; Емануил Николов Найденов чрез ад-
вокат Георги Богданов, съдебен адрес София, кв. 
Хладилника, ул. Кишинев 16 Б, ет. 1, ап. 1; Стефан 
Николов Найденов чрез адвокат Георги Богданов, 
съдебен адрес София, кв. Хладилника, ул. Кишинев 
16 Б, ет. 1, ап. 1, срещу Веселин Петров Мишов 
чрез адвокат Боева, София, Търговски дом, ет. 1, 
кантора 106; Младен Петров Мишов чрез адвокат 
Боева, София, Търговски дом, ет. 1, кантора 106; 
Владимир Величков Владимиров, с. Мировяне, ул. 
Първи май 8; Василка Асенова Василева, София, 
ж.к. Връбница 2, бл. 604, вх. Б, ет. 5, ап. 54; Ори-
онка Атанасова Милева, София, ж.к. Връбница, 
бл. 623, вх. Б, ет. 5, ап. 35; Пламен Петров Асенов, 
София, ж.к. Връбница, бл. 623, вх. Б, ет. 5, ап. 35; 
Елеонора Петрова Методиева, София, ж.к. Връбни-
ца, бл. 623, вх. Б, ет. 5, ап. 35; Цветанка Петрова 
Павлова, с. Волуяк, ул. Кокиче 7; Георги Иванов 
Захариев, София, ж.к. Люлин, бл. 110 П, ап. 20; 
Ябленка Иванова Младенова, София, ул. Персенк 
47, бл. 22, вх. Б, ап. 21, ет. 3; Снежана Иванова 
Захариева, София, ж.к. Разсадника, бл. 62, вх. Е, 
ап. 106; Димитър Иванов Захариев, София, бул. Цар 
Борис Трети 41, бл. 1, ап. 32; Владимир Величков 
Владимиров, с. Мировяне, ул. Перуника 8; Мая 
Николаева Асенова, София, ул. Буря 14; Илияна 
Николаева Николова, София, ж.к. Люлин, бл. 226, 
ап. 69; Илияна Николаева Николова, София, ж.к. 
Младост 1, бл. 70, вх. 5, ет. 3, ап. 7; Огнян Николов 
Захариев, София, ж.к. Надежда 5, бл. 534, вх. Г, 
ет. 2; Тони Димитров Атанасов, с. Мировяне, ул. 
Иглика 11; Гергин Владимиров Веселинов, с. Миро-
вяне, ул. Първи май; Лидия Димитрова Гнафакис, 
с. Мировяне, ул. Иглика 11; Левенка Григорова 
Георгиева, София, ж.к. Надежда 2, бл. 210, вх. В, 
ет. 1, ап. 3; Светла Благоева Атанасова, София, 
ж.к. Люлин, бл. 632, вх. Д, ап. 91; Георги Благоев 
Донков, София, ж.к. Люлин, бл. 632, вх. Д, ап. 91; 
Министерство на земеделието и храните, София, 
бул. Христо Ботев 55. 

Трето гражданско отделение, 000089/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
580/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Регионален инспекторат по образованието – Русе, 
ул. Църковна независимост 18, срещу Теодор Иванов 
Коцев, Русе, ул. Борисова 99. 

Трето гражданско отделение 000161/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
44/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Иванка Добрева Жекова, с. Слънчево, област 
Варна, срещу Денка Калудова Добрева, Варна, ул. 
Ангел Кънчев 22, ет. 4, ап. 15. 

Трето гражданско отделение, 000285/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1517/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Виктор Иванов Недялков чрез адвокат Марияна 
Пушева, съдебен адрес Бургас, ул. Ген. Гурко 18, 
ет. 3, срещу Министерство на отбраната, София, 
ул. Дякон Игнатий 3. 

Трето гражданско отделение, 000320/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
12/2008 по описа на Камара на частните съдебни 
изпълнители, подадена от частен съдебен изпъл-
нител Величко Антонов Апостолов, Пловдив, ул. 
Ст. Веркович 8/10, ет. 1, офис 1, срещу Камарата 
на частните съдебни изпълнители на Република 
България, София, ул. Пиротска 7, ет. 4. 

Трето гражданско отделение, 000350/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
999/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Николета Димитрова Колева, Силистра, ул. 
Бойка войвода 14, ет. 2, ап. 3, срещу Национална 
агенция за приходите, София, бул. Дондуков 52. 

Трето гражданско отделение, 000453/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
684/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, пода-
дена от Антон Асенов Кърцов, с. Барутин, община 
Доспат, област Смолян, ул. Бартина 35, срещу СОУ 
„Димитър Благоев“, гр. Доспат, област Смолян. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002404/2008 по 

описа на първо гражданско отделение, по касационна 
жалба срещу решението по гр. дело 1055/2007 по 
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от 
„НЕК“ – ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, 
София, ул. Лавеле 26, срещу Атанас Желязков Хри-
стов, Павликени, пл. Свобода 24, чрез адвокат Стела 
Янкова; Божидар Александров Цветанов, София, 
ул. Лавеле 26, предприятие „Язовири и каскади“ 
към „НЕК“ – ЕАД; Димитър Стефанов Конашев, с. 
Горско Косово, община Сухиндол, язовирен район 
„Ал. Стамболийски“ към „НЕК“ – ЕАД, София; 
„Национална електрическа компания“ – ЕАД, 
София, ул. Триадица 8. 

Четвърто гражданско отделение, 002583/2008 
по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
90/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена 
от Петър Анастасов Кедиков, с. Момчиловци, област 
Смолян, срещу Общинска служба по земеделие и 
гори, Смолян, бул. България 12; Държавно лесничей-
ство – Пампорово, к. к. Пампорово, област Смолян; 
Държавно лесничейство, Смолян, бул. България 12; 
Регионално управление на горите, Смолян. 

Четвърто гражданско отделение, 004094/2008 
по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
57/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена 
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от „Мултикам“ – ООД, Свищов, със съдебен адрес 
Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 4, офис 29, чрез адвокат 
Енчев, срещу Михаил Минков Русанов, Плевен, ул. 
Цар Самуил 35, ап. 7. 

Четвърто гражданско отделение, 004133/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
725/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Община Благоевград, пл. Г. Измирлиев 
1, срещу Стоян Георгиев Папукчиев, Благоевград, 
ул. Ал. Стамболийски 22, вх. А, ет. 2, ап. 6; Йоана 
Георгиева Папукчиева, Благоевград, ул. Ал. Стам-
болийски 22, вх. А, ет. 2, ап. 6. 

Четвърто гражданско отделение, 004752/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2149/2006 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Екатерина Траянова Рибарова със съдебен 
адрес, София, ул. Г. С. Раковски 180, ет. 1, ап. 3, 
чрез адвокат Пелев; Цветана Николова Рибарова 
със съдебен адрес София, ул. Г. С. Раковски 180, 
ет. 1, ап. 3, чрез адвокат Пелев; Петър Благоев 
Видов със съдебен адрес София, ул. Г. С. Раковски 
180, ет. 1, ап. 3, чрез адвокат Пелев; Иван Алек-
сандров Конев със съдебен адрес София, ул. Г. С. 
Раковски 180, ет. 1, ап. 3, чрез адвокат Пелев, срещу 
Жанета Любенова Богатинова, София, Търговски 
дом, ет. 1, кантора 106, чрез адвокат Боева; Христо 
Попйорданов Богатинов, София, Търговски дом, 
ет. 1, кантора 106, чрез адвокат Боева; Десислава 
Христова Богатинова-Стояниду, София, Търговски 
дом, ет. 1, кантора 106, чрез адвокат Боева; „Тро-
лекс“ – ООД, София, бул. Ген. Тотлебен 35 – 37. 

Четвърто гражданско отделение, 000359/2009 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 13/2008 по описа на Камарата на частните 
съдебни изпълнители, подадена от Мариола Анге-
лова Гарибова, София, ул. Лавеле 21, ет. 3, ап. 10, 
срещу Министерство на правосъдието, София; 
Камара на частните съдебни изпълнители, София, 
ул. Пиротска 7, ет. 4. 

Четвърто гражданско отделение, 003999/2008 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
733/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подаде-
на от Жечка Димитрова Ходжева, Приморско, ул. 
Ропотамо 25А; Георгина Костадинова Саватинова, 
Приморско, ул. Ропотамо 25А, Митко Саватинов 
Димитров, Приморско, ул. Ропотамо 25А, Катя 
Саватинова Божкова, Приморско, ул. Ропотамо 41, 
област Бургас; Георги Милев Барцулев, Приморско, 
ул. Ропотамо 37, Дукена Милева Ангелова, Бургас, 
ж. к. Изгрев бл. 33, вх. 6, ет. 3; Жечка Петрова 
Апостолова, Созопол, ул. Кап. Петко войвода 5; 
Елена Петрова Петкова, Приморско, ул. Здравец 
10; Митко Петров Митрев, Приморско, ул. Козло-
дуй 4; Нанка Димитрова Барцулева, Приморско, 
ул. Ропотамо 23; Миглена Желязкова Барцулева, 
Приморско, ул. Ропотамо 23; Георги Желязков 
Барцулев, Приморско, ул. Ропотамо 23; Плумка 
Николова Ценкова, Приморско, ул. Христо Ботев 
12, срещу Милена Дикова Арнаудова със съдебен 
адрес, гр. Царево, ул. Хан Аспарух 42, адвокат Г.
Костадинов; Община Приморско.

Четвърто гражданско отделение, 000120/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
229/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, подаде-
на от Райчо Стефанов Минчев със съдебен адрес, 
Габрово, ул. Найден Геров 22, чрез адвокат Николай 
Стойнов срещу Община Дряново, ул. Бачо Киро 19. 

НА 3.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 000040/2009 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
205/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Ана Колчева Ковачева чрез адвокат Боева, 
София, Търговски дом, ет. 1, стая 106, срещу Антон 
Стоилов Бакалов чрез адвокат Илия Илиев, София, 
ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4. 

Второ гражданско отделение, 003271/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
416/2005 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от „Строителна механизация“ – АД, 
Казанлък, бул. 23 пехотен Шипченски полк 101, 
вх. А, ет. 3, срещу Професионална гимназия по 
транспорт и транспортен мениджмънт, Казан-
лък, ул. Хемус 5. и трето лице Министерство на 
образованието и науката, София, ул. Дондуков 
2; Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и 
Методий 17 – 19; 

Второ гражданско отделение, 004152/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
911/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от „Холсим кариерни материали Рудината“ – АД, 
София, съдебен адрес София, бул. Витоша 4, ет. 4, 
адвокат Матей Матев, срещу Янула Иванова Томо-
ва чрез адвокат Овагемова, Бургас, ул. Гурко 7 А, 
ет. 4; Павлина Михайлова Казларова, Приморско, 
ул. Станджа 18; Зорница Николова Казларова, 
Приморско, ул. Станджа 18; Иван Костадинов 
Казларов, Приморско, ул. Странджа 18; Дойка 
Костадинова Табакова, Бургас, ж.к. Славейков, 
бл. 29, вх. Д, ет. 6, ап. 14; Костадинка Николова 
Николова, Пловдив, ул. Кедър 16, ет. 8, ап. 24; 
Еленка Иванова Денева, Бургас, бул. Демокрация 
1, вх. Д, ет. 2; Стефан Иванов Кисьов, Приморско, 
ул. Шипка 4; Фина Иванова Вълчева, Бургас, ж.к. 
Изгрев, бл. 2, вх. Д, ет. 4. 

Второ гражданско отделение, 004240/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 377/2008 по описа на Окръжен съд Велико 
Търново, подадена от Регионален инспекторат по 
образованието, Велико Търново, ул. В. Левски 13, 
срещу Руска Божанова Нанчева, с. Алеково, област 
Велико Търново. 

Второ гражданско отделение, 000768/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1418/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Иван Георгиев Хаджиянков, Разлог, ул. 
Шипка 27, срещу Общинска служба „Земеделие“, 
Разлог, ул. Поп Богомил 2; Община Разлог, ул. 
Стефан Стамболов 1. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 002414/2008 по 

описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
982/2007 по описа на Окръжен съд Перник, по-
дадена от „Застрахователно и презастрахователно 
акционерно дружество Армеец“ – АД, София, ул. 
Стефан Караджа 2, срещу Иванка Стоянова Ми-
ланова чрез адвокат И. Йовчев, София, ул. Ивайло 
бл. 29, ап. 1; Асен Николов Асенов, Перник, ул. 
Братя Миладинови 12. 
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Трето гражданско отделение, 002549/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
426/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, по-
дадена от Владимир Методиев Якимов, Монтана, 
ул. Черковна 33, бл. Славия, вх. 1, ет. 2, ап. 6; 
„Сима“ – ООД, Монтана, чрез управителя Соня 
Борисова Григорова, Монтана, ж.к. Младост 2

Трето гражданско отделение, 003174/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
869/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Николай Христов Ибушев, Казанлък, ул. 
Гео Милев 2, вх. А, ап. 62, срещу Татяна Ивановна 
Ибушева, Казанлък, ул. Алеко Константинов 11. 

Трето гражданско отделение, 003287/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
627/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Софка Ангелова Ляпчева, Пловдив, ул. 
Георги Мамарчев 17, ет. 2, срещу Общинска служба 
„Земеделие и гори“ – Пловдив, ул. Райко Даскалов 
45, ет. 3, и контролираща страна Държавно лес-
ничейство – Пловдив, бул. Шести септември 93; 
Регионално управление на горите, Пловдив, бул. 
Санкт Петербург 57.

Трето гражданско отделение, 004256/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2041/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Магдалина Илиева Узунова, Пловдив, ул. 
Константин Иречек 1; Райна Георгиева Иванова, 
Пловдив, бул. Н. Й. Вапцаров 26, бл. 1562, ет. 4, 
ап. 13; Василка Недялкова Манолова, Пловдив, бул. 
Н. Й. Вапцаров 26, бл. 1562, ет. 4, ап. 13, срещу 
Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1; Дилян 
Георгиев Узунов, Пловдив, ул. Константин Иречек 1. 

Трето гражданско отделение, 000179/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
464/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена 
от Тодор Кръстев Стоянов, Сливен, кв. Даме Груев 
11-Г-29, срещу „Топлофикация“ – ЕАД, чрез адвокат 
Пл. Георгиева, Сливен, бул. Стефан Караджа 23. 

Трето гражданско отделение, 000276/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
150/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от Ваньо Стаменов Вълчев чрез адвокат А. Миле-
ва, Видин, ул. Витоша 2, срещу „Видахим“ – АД, 
Видин, Южна промишлена зона. 

Трето гражданско отделение, 000307/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4208/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Кирил Александров Пешев чрез адвокат 
С. Нейкова, София, ул. 20 април 19, срещу Бисер 
Асенов Александров чрез адвокат Василева, София, 
ул. Софроний Врачански 66, ап. 1. 

Трето гражданско отделение, 000659/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
874/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Куклен театър, Русе, ул. Княжевска 9, срещу 
Теменужка Иванова Хараланова, Русе, ж.к. Здра-
вец, ул. Петрохан, бл. Силистра, вх. А, ет. 8, ап. 2. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004241/2008 

по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1320/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Андрей Илиев Грудев, Варна, кв. Аспарухово, ул. 

Кирил и Методий 36; Георги Стаматов Георгиев, 
Варна, кв. Аспарухово, ул. Галац 7; Даниела Хри-
стова Георгиева, Варна, кв. Аспарухово, ул. Галац 
7, срещу Синодия Георгиева Филева, Варна, ул. 
Дубровник, бл. 14, ет. 3, ап. 15; Веска Георгиева 
Божанова, Варна, ул. Цар Иван Александър 20; 
Веска Николова Атанасова, Варна, ул. Искър 9. 

Четвърто гражданско отделение, 005156/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
220/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от „Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх 43, 
срещу Ангел Стоянов Ангелов, Ямбол, ул. Стара 
планина 12, вх. В, ап. 70. 

Четвърто гражданско отделение, 005262/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1662/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Иван Тодоров Тошев чрез адвокат 
Владимира Трачева, съдебен адрес Пловдив, ул. 4 
януари 38, секция В, ет. 3; Пепа Тодорова Христева 
чрез адвокат Владимира Трачева, съдебен адрес 
Пловдив, ул. 4 януари 38, секция В, ет. 3; Митра 
Рангелова Русева чрез адвокат Владимира Трачева, 
съдебен адрес Пловдив, ул. 4 януари 38, секция 
В, ет. 3; Мария Илиева Чунчукова чрез адвокат 
Владимира Трачева, съдебен адрес Пловдив, ул. 4 
януари 38, секция В, ет. 3; Георги Николов Чунчуков 
чрез адвокат Владимира Трачева, съдебен адрес 
Пловдив, ул. 4 януари 38, секция В, ет. 3; Костадин 
Тодоров Конов чрез адвокат Владимира Трачева, 
съдебен адрес Пловдив, ул. 4 януари 38, секция В, 
ет. 3; Димитрия Димитрова Колушева чрез адвокат 
Владимира Трачева, съдебен адрес Пловдив, ул. 4 
януари 38, секция В, ет. 3; Георги Димитров Чунчу-
ков чрез адвокат Владимира Трачева, съдебен адрес 
Пловдив, ул. 4 януари 38, секция В, ет. 3; Надежда 
Костадинова Чунчукова чрез адвокат Владимира 
Трачева, съдебен адрес Пловдив, ул. 4 януари 38, 
секция В, ет. 3; Василка Стефанова Геренова чрез 
адвокат Владимира Трачева, съдебен адрес Пловдив, 
ул. 4 януари 38, секция В, ет. 3; Костадин Стефа-
нов Чунчуков чрез адвокат Владимира Трачева, 
съдебен адрес Пловдив, ул. 4 януари 38, секция 
В, ет. 3; Петра Спасова Чунчукова чрез адвокат 
Владимира Трачева, съдебен адрес Пловдив, ул. 4 
януари 38, секция В, ет. 3; Димитрийка Костади-
нова Бадонова чрез адвокат Владимира Трачева, 
съдебен адрес Пловдив, ул. 4 януари 38, секция В, 
ет. 3; Стефан Костадинов Чунчуков чрез адвокат 
Владимира Трачева, съдебен адрес Пловдив, ул. 4 
януари 38, секция В, ет. 3, срещу Запрянка Сто-
янова Владева, с. Брестник, област Пловдив, ул. 
Димитър Благоев 11. 

Четвърто гражданско отделение, 003426/2008 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1019/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Стефан Асенов Чотров, Асеновград, 
ул. Стефан Караджа 1, Махала Кабата; Стойка 
Райчева Чотрова, Асеновград, ул. Стефан Караджа 
1, Махала Кабата, срещу Община Асеновград, пл. 
Акад. Николай Хайтов 9 или 3. 

Четвърто гражданско отделение, 004035/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
300/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена 
от „УМБАЛ Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, ул. 
Георги Кочев 8а, срещу Милен Антонов Бойков, 
Плевен, ж.к. Дружба, бл. 121, вх. А, ап. 13. 
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Четвърто гражданско отделение, 000168/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1720/2008 по описа на Окръжен съд Плов-
див, подадена от Оперно-филхармонично друже-
ство – съдебен адрес Пловдив, пл. Централен 1, 
срещу Министерство на културата, София, бул. 
Ал. Стамболийски 17; Георги Николов Харалам-
пиев със съдебен адрес, Пловдив, бул. 6 септември 
146, ет. 2 – адвокат Е. Сиракова. 

Четвърто гражданско отделение, 000699/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1402/2007 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от Лика Бен Майор чрез адвокат А. Максимова, 
София, ул. Х. Димитър 19А, ет. 1, ап. 2, срещу Зоя 
Москова Бенмайор чрез адвокат Ирина Начкова, 
София, ул. Княз Борис І № 98, партер. 

НА 4.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 002737/2007 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1401/2005 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Стефка Димитрова Вучева със съ-
дебен адрес адвокат Силвия Илиева, София, ул. 
Ю. Венелин 4, ет. 1; Георги Димитров Вучев със 
съдебен адрес адвокат Силвия Илиева, София, ул. 
Ю. Венелин 4, ет. 1; Цветанка Димитрова Вучева 
със съдебен адрес адвокат Силвия Илиева, София, 
ул. Ю. Венелин 4, ет. 1, срещу Стефанка Цветанова 
Манчева чрез адвокат Михайлова, София, ул. Цар 
Освободител 8; Иван Димитров Стефанов, София, 
ж.к. Връбница 1, бл. 530, вх. А, ет. 8, ап. 28; Ма-
риянка Димитрова Николова, София, ж.к. Люлин, 
бл. 228, вх. А, ет. 4, ап. 16; Малинка Цветанова 
Янкова чрез адвокат Михайлова, София, ул. Цар 
Освободител 8; Марийка Цветанова Христова чрез 
адвокат Михайлова, София, ул. Цар Освободител 8. 

Второ гражданско отделение, 004151/2007 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
443/2005 по описа на Окръжен съд Перник, пода-
дена от Димитър Георгиев Харалампиев, София, 
ж.к. Света Троица, бл. 354Г, ет. 6, ап. 85; Даниела 
Георгиева Евтимова, София, ул. Лепец 5а; Райна 
Христова Дикова, гр. Банкя, София, ул. Момина 
сълза 49; Стоян Кирилов Йорданов, София, ж.к. 
Христо Ботев, ул. 506 № 4; Христо Кирилов Йор-
данов, София, ул. Владимир Вазов, бл. 10, вх. Д, 
ет. 7; Николай Кирилов Йорданов, гр. Банкя, 
София, ул. Момина сълза 49; Христо Кирилов 
Йорданов, гр. Банкя, София, ул. Момина сълза 49; 
Марийка Станоева Харалампиева, София, район 
„Слатина“, ул. Андрей Николов 4; Йордан Павлов 
Харалампиев, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 16, 
вх. А, ет. 1, ап. 3; Александър Павлов Харалам-
пиев, София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 178, вх. В, 
ет. 5, ап. 32; Румен Павлов Христов, София, район 
„Слатина“, ул. Андрей Николов 4, срещу Орлин 
Атанасов Николов, Перник, ул. Димитровград 
1; Цена Николова Живкова, Перник, ул. Димит-
ровград 1; Костадинка Атанасова Ортодоксова, 
Перник, ул. Димитровград 1; Димитър Георгиев 
Харалампиев, София, ж.к. Илинден, бл. 118, вх. Г, 
ап. 93; Даниела Георгиева Евтимова чрез адвокат 
Здравка Еленкова, София, ул. Позитано 3, вх. Д, 
ет. 1, кантора 151; Райна Христова Дикова чрез 
адвокат Здравка Еленкова, София, ул. Позитано 3, 
вх. Д, ет. 1, кантора 151; Стоян Кирилов Йорданов, 
София, ж.к. Христо Ботев, ул. 506 № 4; Христо 

Кирилов Йорданов, гр. Банкя, София, ул. Момина 
сълза 49; Христо Кирилов Йорданов, София, ж.к. 
Надежда 2, бл. 271, вх. Б, ет. 7, ап. 43; Николай 
Кирилов Йорданов, Банкя, София, ул. Момина 
сълза 49; Марийка Станоева Харалампиева, София, 
район „Слатина“, ул. Андрей Николов 4; Йордан 
Павлов Харалампиев, София, ж.к. Хаджи Дими-
тър, бл. 16, вх. А, ет. 1, ап. 3; Александър Павлов 
Харалампиев чрез адвокат Здравка Еленкова, 
София, ул. Позитано 3, вх. Д, ет. 1, кантора 151; 
Румен Павлов Христов, София, район „Слатина“, 
ул. Андрей Николов 4. 

Второ гражданско отделение, 000253/2008 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
206/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от София Василева Карапетрова, София, 
ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 245Д, 
срещу Лилия Иванова Гатева, Пловдив, ул. П. Р. 
Славейков 10; Светлозар Стойков Гатев, Пловдив, 
ул. П. Р. Славейков 10; Васил Гавраилов Гавраилов, 
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 6, вх. Г, ет. 5, ап. 19; 
Ивайло Гавраилов Гавраилов, Пловдив, ул. Лазар 
Маджаров 10, ет. 6; Мария Ламбрева Попова, 
Пловдив, ул. Богомил 85, вх. А, ет. 1, ап. 2; Павел 
Стаменов Иванов, Пловдив, ул. Кичево 12, ет. 5, 
ап. 20; Веселина Стаменова Петкова, Пловдив, 
ул. Сидер войвода 2, ет. 8, ап. 47; Дора Атанасова 
Топалова, Ямбол, ул. Сердика 2А; Кортеза Атана-
сова Исаева, Казанлък, ул. Преслав 4, вх. Б, ет. 4, 
ап. 7; 10А Кортеза Атанасова Исаева, Стара Загора, 
ул. Симеон Велики 167, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Пламен 
Атанасов Каварджиков, Бургас, ул. Залесителна 1; 
Величка Атанасова Каварджикова, София, район 
„Оборище“, ул. Джовани Горини 4, ет. 2; Никола 
Атанасов Каварджиков, Самоков, ул. Христо Смир-
ненски 19; Радка Петрова Карапетрова чрез адвокат 
Драгомир Дичев, София, бул. Патриарх Евтимий 13, 
ет. 1; Екатерина Христова Карапетрова чрез адвокат 
Драгомир Дичев, София, бул. Патриарх Евтимий 
13, ет. 1; Петър Христов Карапетров чрез адвокат 
Драгомир Дичев, София, бул. Патриарх Евтимий 
13, ет. 1; Лалка Василева Гавраилова, Пловдив, бул. 
България 198, ет. 7, ап. 35. 

Второ гражданско отделение, 000260/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
474/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена 
от „ЕВН България електроразпределение“ – АД, 
Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37, срещу Федерация на 
научно-техническите съюзи чрез адвокат Мима 
Атанасова Атанасова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 
5, ет. 3, кантора 6. 

Второ гражданско отделение, 000304/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
629/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, 
подадена от Маргарита Димитрова Димова, Велико 
Търново, ул. Райна Княгина 9А, срещу Иван Ди-
митров Иванов, Велико Търново, ул. Александър 
Бурмов 2, вх. А, ет. 2, ап. 3. 

Второ гражданско отделение, 000395/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1516/2007 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Алберто Микеле Каскавила, София, 
ул. Велико Търново 9, вх. 2, ет. 1, срещу Весела 
Петрова Петрова, София, ул. Марагидик 10 – 12, 
бл. 2, ет. 1, ап. 21. 

Второ гражданско отделение, 000416/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
280/2005 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена 
от Окръжен съюз на трудовопроизводителните коо-
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перации – Ловеч, чрез адвокат Валерия Трифонова 
Генова, Ловеч, ул. Търговска 7, срещу „Ноя“ – АД, 
Ловеч, ул. Търговска 52. 

Второ гражданско отделение, 000506/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2742/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Георги Венков Игнатов чрез адвокат Румен 
Ташев Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3, срещу 
Васил Георгиев Лазов чрез адвокат Валери Денчев 
Заков, София, ул. Денкоглу 12 – 14, ет. 5; Димитър 
Борисов Гьошев, с. Казичене, ул. Ал. Стамболийски 
34; Христина Борисова Андонова, с. Казичене, ул. 
Н. Петков 17; Спас Венков Стоилов, с. Бусманци, 
ул. Беговица 3. 

Второ гражданско отделение, 000796/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
59/2009 по описа на Окръжен съд Търговище, по-
дадена от Георги Гергинов Милушев чрез адвокат 
Нели Феодорова, Търговище, ул. Преслав 2, ет. 1, 
офис 102, срещу Валентина Пенчева Милушева, 
Търговище, кв. Запад, бл. 26, вх. Б, ап. 5. 

Второ гражданско отделение, 000905/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
460/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Лилия Запрянова Дечева-Орешкова, 
Пловдив, ул. Кръстьо Пастухов, 34, ет. 1, ап. 2, 
срещу Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 
1; Общинска служба „Земеделие“, Пловдив, ул. 
Прага 2. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003802/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
463/2008 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова чрез 
адвокат Ина Лулчева, София, ул. Марко Балабанов 
2; Прокуратурата на Република България, София, 
бул. Витоша 2

Трето гражданско отделение, 004938/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
219/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от Сливенски епархийски духовен съвет чрез 
адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, 
ет. 1, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“, 
Созопол, област Бургас; Регионално управление по 
горите и държавно лесничейство, Бургас. 

Трето гражданско отделение, 004975/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1362/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Стефан Георгиев Калаузки, Благоев-
град, ул. Евтим Драганов 26, ет. 2, срещу Първан 
Василев Първанов, Благоевград, ул. Евтим Драганов 
26, ет. 1 ; Емилия Петрова Първанова, Благоевград, 
ул. Евтим Драганов 26, ет. 1. 

Трето гражданско отделение, 005352/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
396/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Община Благоевград, пл. Георги Из-
мирлиев 1, срещу ТПК „Единство“, Благоевград, 
ул. Крали Марко 4. 

Трето гражданско отделение, 003118/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
116/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода-
дена от Мария Георгиева Чакърова чрез адвокат 

Радка Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември 
161, срещу Иванка Николова Накова чрез адвокат 
Масалджиева, Пловдив, ул. Златарска 1; Рене Мин-
чева Накова чрез адвокат Масалджиева, Пловдив, 
ул. Златарска 1. 

Трето гражданско отделение, 003325/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
106/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подаде-
на от Никола Георгиев Христов, Севлиево, ул. Л. 
Каравелов 17, ет. 2; Пешка Христова Чернокожева, 
Бургас, ул. Рилска 1, ет. 2; Петко Христова Черно-
кожев чрез адвокат Пешка Христова Чернокожева, 
Бургас, ул. Рилска 1, ет. 2; Илинка Георгиева Чер-
нокожева чрез адвокат Пешка Христова Черноко-
жева, Бургас, ул. Рилска 1, ет. 2; Михаил Пенков 
Бакалов, София, ж.к. Хр. Смирненски, бл. 46, вх. В, 
ап. 67; Пенко Милев Бакалов, София, ж.к. Зона Б 
18, бл. 4, вх. 1, ап. 6, срещу Община гр. Априлци, 
ул. Васил Левски 109. 

Трето гражданско отделение, 000268/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
562/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от „БКС – Център“ – ЕАД, София, ул. Св. 
св. Кирил и Методий 148, срещу Методи Димитров 
Ангелов, София, кв. Владая, ул. Кайлъка 2. 

Трето гражданско отделение, 000603/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
298/2008 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от Виолета Тодорова Милева, Варна, ул. 
Петър Райчев, бл. 2, вх. Ж, ет. 3, ап. 32; „Курортно 
строителство“ – ООД, Варна, бул. Генерал Колев 92.

Трето гражданско отделение, 000640/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1095/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Богомилка Иванова Димитрова, 
Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 18, вх. А, ап. 10; 
Никола Петров Димитров, Перник, ул. Благой 
Гебрев, бл. 18, вх. А, ап. 10, срещу Държавна пси-
хиатрична болница „Георги Кисьов“, гр. Раднево, 
област Стара Загора. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002362/2008 

по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
48/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново, 
подадена от Марин Иванов Евтимов чрез адвокат 
Стефан Стефанов, съдебен адрес Русе, ул. Тулча 8, 
бл. Шабла, вх. Д, ет. 1, срещу Миглена Веселино-
ва Пенчева, Русе, ул. Доростол 36, бл. Цитадела, 
вх. В, ет. 6; Иво Маринов Христов, Благоевград, 
ул. Илинден 27. 

Четвърто гражданско отделение, 003863/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 130/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, 
подадена от Зекие Расимова Бомбалова, Смо-
лян, ул. Миньорска 59, срещу Общинска служба 
„Земеделие и гори“, Смолян, бул. България 12; 
Държавно лесничейство – с. Смилян, община 
Смолян; Регионално управление на горите, Смо-
лян, ул. Първи май 2. 

Четвърто гражданско отделение, 004922/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
500/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Георги Димитров Златев, Банско, ул. 
Пирин 90, срещу Община Банско. 
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Четвърто гражданско отделение, 002127/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4077/2006 по описа на Софийски градски съд, подаде-
на от Национална спортна академия „Васил Левски“, 
София, Студентски град, срещу Атанас Димитров 
Ранчев, София, ул. Неофит Рилски 31, ет. 4. 

Четвърто гражданско отделение, 002217/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
197/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от „ОМВ България“ – ООД, София, ул. Софийски 
герой 1, Прима бизнес център, офис 7; Мирослав 
Динков Стойков, съдебен адрес Бургас, ж.к. Лазур, 
ул. Абоба 13 ; Марчела Димитрова Стойкова, Бургас, 
ж.к. Зорница, бл. 27, вх. 1, ет. 6; Елена Христова 
Стратиева, Бургас, ж.к. Зорница, бл. 27, вх. 1, ет. 6, 
срещу държавата чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. 
Кирил и Методий 17 – 19. 

Четвърто гражданско отделение, 002296/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2752/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Нестор Драгомиров Несторов чрез адвокат 
Димитрина Атанасова, съдебен адрес София, ул. 
Марко Балабанов 2, ет. 4, срещу Прокуратура на 
Република България, София. 

Четвърто гражданско отделение, 003210/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 40/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, 
подадена от Шинка Петрова Гърова чрез адвокат 
Иван Гавазов, съдебен адрес Пловдив, ул. Хъшов-
ска 12, срещу Държавно лесничейство – Смолян, 
бул. България 83; Общинска служба „Земеделие 
и гори“ – Смолян, бул. България 12; Регионално 
управление на горите, Смолян, ул. Първи май 2. 

Четвърто гражданско отделение, 003293/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2096/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от „Пловдив – Юрий Гагарин – БТ“ – АД, 
Пловдив, ул. Рогошко шосе 1, срещу Иван Георгиев 
Петров, Пловдив, ул. Антон 56, ет. 1. 

НА 8.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 000946/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
685/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Стоян Димитров Терзиев чрез адвокат Пламен 
Георгиев, Русе, ул. Бистрица 4, срещу Стоян Дими-
тров Терзиев, гр. Ветово, ул. Съединение 20; Радостин 
Витлиемов Станчев, Русе, ул. Шести септември 33, 
вх. 3; Витлием Стоянов Станчев, с. Смирненски, 
област Русе; Божидар Кирилов Антонов, Русе, ул. 
Стефан Стамболов 99; Божидар Кирилов Антонов 
чрез адвокат Христина Атанасова, Русе, ул. Църковна 
независимост 2; Величка Борисова Локмаджиева, 
гр. Исперих, ул. Иван Вазов 10. 

Първо гражданско отделение, 000175/2003 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1252/2002 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Институт по микробиология – БАН, 
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26, срещу Кирил 
Георгиев Стоев, с. Граница, област Кюстендил; 
Кирил Георгиев Стоев, София, ж.к. Младост 1, 
бл. 92, вх. Б, ет. 13, ап. 91. 

Първо гражданско отделение, 002787/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
861/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Мара Недялкова Димитрова чрез 
адвокат Недялко Шилев, Тополовград, ул. Христо 
Смирненски 35; Тодор Георгиев Димитров чрез 
адвокат Недялко Шилев, Тополовград, ул. Христо 
Смирненски 35, срещу Георги Тодоров Георгиев, 
Тополовград, ул. Христо Смирненски 35 ; Георги 
Тодоров Георгиев, с. Стряма, Индустриална зона 
Раковски, хале 6; Антония Бонева Бонева, Пловдив, 
ж.к. Тракия, вх. Г, бл. 174, ет. 7, ап. 21; Антония 
Бонева Бонева чрез адвокат Иван Кърджиев, Плов-
див, бул. Марица 95, ет. 1, ап. 1. 

Първо гражданско отделение, 003576/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
198/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Кръстю Христов Иванов, с. Лозенец, област Бур-
гас, ул. Велека 2; Станка Вълкова Радева, Бургас, 
ж. к. Братя Миладинови, бл. 1б, вх. 1, ет. 1; Мария 
Веселинова Гинкова, Бургас, ж.к. Славейков, бл. 59, 
вх. 1, ет. 9, ап. 26; Валентин Веселинов Радев, 
Бургас, ул. Калоян 45, срещу Венцислав Христов 
Христов, Бургас, ул. Климент Охридски 57 А, ет. 2. 

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 003235/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
80/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от Таска Стоянова Танова чрез адвокат Любен Ива-
нов със съдебен адрес Видин, ул. Бдин 24, срещу 
Община Макреш чрез адвокат Рени Длъгнекова, 
Видин, ул. 6 септември 5, и страна Върховна каса-
ционна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Второ гражданско отделение, 003356/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 107/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, 
подадена от Сашо Илиев Петров чрез адвокат 
Александра Костова, Монтана, бул. Трети март 168; 
Соня Русинова Петрова чрез адвокат Александра 
Костова, Монтана, бул. Трети март 168; Юлиана 
Сашова Кунчева чрез адвокат Александра Костова, 
Монтана, бул. Трети март 168, срещу Илия Петров 
Кръстев, Лом, ул. Драгоман 136; Марица Трифонова 
Кръстева, Лом, ул. Драгоман 136. 

Второ гражданско отделение, 004679/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
58/2008 по описа на Окръжен съд Разград, подадена 
от Териториална дирекция на Национална агенция 
за приходите – Разград, пл. Независимост 1, срещу 
Светла Христова Ангелова, Разград, ж.к. Орел, 
бл. 2, вх. Б, ап. 22. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001848/2008 по 

описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 113/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, 
подадена от Иваничка Савова Митева, Казанлък, 
ул. Гладстон 31, вх. Е, ап. 100; Марийка Тодорова 
Савова, Казанлък, ул. Гладстон 31, вх. Е, ап. 100; 
Веселин Савов Великов, Сливен, кв. Даме Груев, 
бл. 49, вх. Е, ап. 3; Щилиян Атанасов Щилиянов, 
Сливен, бул. Цар Освободител 5; Джена Пенева 
Щилиянова, Сливен, бул. Цар Освободител 5.
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Трето гражданско отделение, 001905/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1903/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подаде-
на от Стефка Анастасова Стефанова, Варна, ул. Т. 
Влайков 55, вх. Б, ет. 3, ап. 31; Иванка Атанасова 
Калева, Варна, кв. Виница, ул. Ан. Главчев 28, 
срещу Красимир Димитров Кръстев, Варна, ж.к. 
Младост, бл. 116, вх. 8, ет. 6, ап. 17; Анна Хара-
ламбиева Кръстева, Варна, ж.к. Младост, бл. 116, 
вх. 8, ет. 6, ап. 17. 

Трето гражданско отделение, 001929/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
84/2000 по описа на Софийски градски съд, подадена 
от Бонка Петрова Колева чрез адвокат Александра 
Дянкова, София, ул. Ами Буе 33, ет. 2; Елка То-
дорова Колева чрез адвокат Александра Дянкова, 
София, ул. Ами Буе 33, ет. 2; Иво Тодоров Колев 
чрез адвокат Александра Дянкова, София, ул. Ами 
Буе 33, ет. 2, срещу Димитър Владимиров Дими-
тров, София, ж.к. Иван Вазов, ул. Стефан Малинов, 
бл. 22, вх. В, ап. 46; Лиляна Владимирова Христова, 
София, кв. Драгалевци, ул. 201 № 19. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004654/2008 

по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2539/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Василка Кръстева Велкова със съдебен 
адрес София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 46, 
ет. 1 – адвокат Севдалина Янкова Иванова; Анге-
лина Кръстева Ръжева със съдебен адрес София, 
район „Лозенец“, бул. Черни връх 46, ет. 1 – адво-
кат Севдалина Янкова Иванова; Кръстю Николов 
Ръжев със съдебен адрес, София, район „Лозенец“, 
бул. Черни връх 46, ет. 1 - адвокат Севдалина Ян-
кова Иванова; Николай Кръстев Ръжев със съдебен 
адрес София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 46, 
ет. 1 – адвокат Севдалина Янкова Иванова; Гина 
Василева Ковачева, Пловдив, ул. Сърнена гора 6, 
ет. 5, ап. 14.

Четвърто гражданско отделение, 004692/2008 
по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
187/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Любен Петров Адамов, Разлог, ул. 
Изворите 6, срещу Общинска служба „Земеделие 
и гори“, Разлог; Община Разлог. 

Четвърто гражданско отделение, 004702/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
138/2008 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от Иван Димитров Нинов, Плевен, 
ж.к. Сторгозия, бл. 31, вх. Б, ет. 7, ап. 12, срещу 
Пламен Николов Вутов, Плевен, ул. Хаджи Ангел 
24, вх. А, ап. 7. 

Четвърто гражданско отделение, 000071/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1889/2005 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Димитър Цветанов Тодоров (ищец) чрез 
адвокат Невена Георгиева, София, ул. Никола Козлев 
3; Костадин Цветанов Тодоров (ищец) чрез адвокат 
Невена Георгиева, София, ул. Никола Козлев 3; 
Кръстинка Костадинова Тодорова (ищец) чрез ад-
вокат Невена Георгиева, София, ул. Никола Козлев 
3; Биляна Цветанова Касем (ответник) със съдебен 
адрес София, бул. П. Евтимий 6, ет. 3 – адвокат 
Марио Костов.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000414/2009 по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1938/2008 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Агромах“ – ЕООД, Благоевград, бул. 
Васил Левски 3; „Агромах“ – ЕООД, чрез адвокат 
Иван Михайлов, Благоевград, адвокатски колектив, 
срещу „Симандекс“ – ЕООД, чрез адвокат Вир-
джиния Захариева, София, ж.к. Младост, бл. 353, 
вх. 6, ет. 4, ап. 14. 

Първо търговско отделение, 000428/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
614/2008 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Йоланта Иванова Шопова чрез особен 
представител адвокат Даниела Мутева, София, пл. 
Гарибалди 6; Любомир Иванов Шопов чрез адвокат 
Милко Живков, София, ул. Цар Асен 49, срещу Ли-
ляна Йорданова Крумова чрез адвокат Черничерска, 
Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3; Донка Николова 
Палазова чрез адвокат Черничерска, Пловдив, ул. 
Хан Кубрат 2, ет. 3; Иван Йорданов Палазов чрез 
адвокат Черничерска, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, 
ет. 3, и трето лице Радослав Иванов Късметски, 
София, ж.к. Младост, бл. 407, вх. Б, ет. 5, ап. 33. 

Първо търговско отделение, 000471/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
420/2008 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от Минко Вълчев Миндов чрез адвокат 
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 
2, ет. 2, срещу „Стройкомплект – Варна“ – ООД, 
с управител Владимир Владимиров, чрез адвокат 
С. Стефанов, Варна, адвокатски колектив; „Строй-
комплект – Варна“ – ООД, с управител Владимир 
Владимиров, Варна, ул. Ал. Дякович 18. 

Първо търговско отделение, 000527/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
622/2008 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Еско – СВ“ – АД, чрез адвокат Костя 
Караиванов, София, бул. Витоша 150, бл. 70; 
„Еско – СВ“ – АД, София, ж.к. Лагера, бл. 43, 
ет. 4, ап. 19, срещу „Софийски имоти“ – ЕАД, с 
изпълнителен директор Александър Шопов, София, 
ул. Московска 15. 

НА 9.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 005405/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
870/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от „Димон“ – ЕООД, Айтос, чрез адвокат Козла-
деров, Бургас, ул. Цар Асен 7, ет. 3, срещу Неделчо 
Петров Неделчев, Айтос, ул. Оборище 3; Цонко 
Неделчев Цонев, Айтос, ул. Васил Априлов, бл. 1, 
вх. 2, ет. 4; Станимир Стефанов Николов, Айтос, ул. 
Йоан Екзарх 5а; МКП „Съединение 2000“ – ООД, 
Айтос, ул. Васил Левски 5; министъра на земеделието 
и храните, София, бул. Христо Ботев 55. 

Първо гражданско отделение, 001258/2009 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
139/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, 
подадена от Делчо Цанков Атанасов чрез адвокат 
Рангелов, София, кв. Сердика, бл. 12, ап. 31, срещу 
Венцислав Кирилов Ангелски чрез адвокат Дурчева, 
Велико Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1; Антон 
Кирилов Ангелски чрез адвокат Дурчева, Велико 
Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1; Цветелина 
Делчева Атанасова чрез адвокат Дурчева, Велико 
Търново, ул. Рафаил Попов 2, ет. 1. 
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Първо гражданско отделение, 005405/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
870/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от „Димон“ – ЕООД, Айтос, чрез адвокат Козла-
деров, Бургас, ул. Цар Асен 7, ет. 3, срещу Неделчо 
Петров Неделчев, Айтос, ул. Оборище 3; Цонко 
Неделчев Цонев, Айтос, ул. Васил Априлов, бл. 1, 
вх. 2, ет. 4; Станимир Стефанов Николов, Айтос, ул. 
Йоан Екзарх 5 а; МКП „Съединение 2000“ – ООД, 
Айтос, ул. Васил Левски 5; министъра на земеделието 
и храните, София, бул. Христо Ботев 55. 

Първо гражданско отделение, 002969/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
87/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Георги Николов Досев, Пазарджик, 
ул. Христо Ботев 127; Еничка Стоименова Досева, 
Пазарджик, ул. Христо Ботев 127, срещу Жанет 
Христова Досева чрез адвокат Хаджийски, Пазар-
джик, ул. Иван Вазов 12; Стоян Георгиев Досев 
чрез адвокат Бабачев, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 
2, ет. 2. 

Първо гражданско отделение, 003296/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1166/2007 по описа на Окръжен съд София, пода-
дена от Славка Славева Пешкова, с. Говедарци, 
област София; Спасуна Славева Вучкова, с. Го-
ведарци, област София; Василка Славева Попова, 
с. Говедарци, област София; Радка Истилянова 
Даскалова, с. Говедарци, област София; Снежана 
Истилянова Андреева, с. Говедарци, област София, 
срещу Кристина Иванова Николова чрез адвокат 
Христов, София, ул. Цар Асен 13. 

Първо гражданско отделение, 003397/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3178/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от „Мерино“ – ЕООД (в несъстоятелност), чрез 
адвокат Цачев, София, ул. Веслец 32, ет. 2, срещу 
„Руно комерс“ – ООД, чрез адвокат Маджаров, 
София, ул. Денкоглу 11, ет. 1, ап. 8. 

Първо гражданско отделение, 003526/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2632/2005 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Трифон Филчов Цветков чрез адвокат 
Вергилова, София, ул. Алабин 50 А, ет. 3, офис 17, 
срещу Лиляна Георгиева Миладинова чрез адвокат 
Цветкова, София, ул. Денкоглу 15Б, ет. 1; Христина 
Стоименова Петкова чрез адвокат Цветкова, София, 
ул. Денкоглу 15Б, ет. 1; Мария Стоименова Зашева 
чрез адвокат Цветкова, София, ул. Денкоглу 15Б, 
ет. 1; Димитър Стоименов Пантов, с. Доганово, 
община Елин Пелин; Милан Иванов Миланов, 
София, ул. Светлоструй 19, вх. А, ет. 4, ап. 12; 
Надежда Иванова Шемелкова, София, ул. Луи Айер 
21, бл. 2, ет. 2, ап. 4; Диана Георгиева Трайкова, 
София, бул. Цар Борис ІІІ № 287 А, ет. 4, ап. 19; 
Райчо Димитров Райчов, с. Доганово, община Елин 
Пелин; Цветанка Трифонова Петкова, с. Доганово, 
община Елин Пелин; Светла Кирилова Гюрова, с. 
Доганово, община Елин Пелин; Ангел Кирилов 
Пантов, София, ул. Рилска обител 32. 

Първо гражданско отделение, 004353/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
406/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Красимира Петрова Маврова чрез адвокат 

Беленска, София, бул. Македония 17, ет. 3, ап. 16, 
срещу Дирекция „Материално-техническо осигуря-
ване и социално обслужване“ – МВР, София, ул. 
Княз Борис І №124; Министерство на вътрешните 
работи, София, ул. 6 септември 29. 

Първо гражданско отделение, 000044/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1282/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Богдана Атанасова Ваканина чрез 
адвокат Юрукова, Благоевград, ул. Т. Алексан-
дров 41, ет. 2; Грозденка Богданова Вандова чрез 
адвокат Юрукова, Благоевград, ул. Т. Александров 
41, ет. 2; Сашка Богданова Ваканина чрез адвокат 
Юрукова, Благоевград, ул. Т. Александров 41, ет. 2; 
Стефка Богданова Ваканина, поставена под пълно 
запрещение, действаща чрез своята майка и на-
стойник Богдана Ваканина чрез адвокат Юрукова, 
Благоевград, ул. Т. Александров 41, ет. 2, срещу 
Тодорка Стоицова Ваканина, с. Крупник, община 
Симитли; Милка Стефанова Кръстева чрез адвокат 
Попова, Благоевград, ж.к. Струмско-център, бл. 29, 
ет. 5, ап. 13; Цветанка Стефанова Ноцкова чрез 
адвокат Попова, Благоевград, ж.к. Струмско-център, 
бл. 29, ет. 5, ап. 13. 

Първо гражданско отделение, 000099/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
23/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от „Литера Принт“ – АД, чрез адвокат 
Масленска, Стара Загора, ул. Х. Д. Асенов 87, ет. 2, 
офис 3 А, срещу Община Стара Загора, бул. Цар 
Симеон Велики 107; „Загора Инвест“ – ООД, чрез 
адвокат Петкова, Стара Загора, хотелски комплекс 
„Верея“, офис 306. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004912/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
134/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от „СЕВА България“ – ООД, чрез адвокат Пав-
лина Темелкова, Бургас, пл. Баба Ганка 8, срещу 
„Пиргосплод“ – АД, Бургас, ул. Янко Комитов 1. 

Трето гражданско отделение, 002696/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
653/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена 
от Никола Костадинов Керемедчиев, с. Момчиловци, 
община Смолян; Костадин Анастасов Костадинов, 
с. Момчиловци, община Смолян, срещу Общинска 
служба „Земеделие и гори“, Смолян, бул. България 
12; Регионално управление на горите, Смолян; 
Община Смолян, бул. България 12; Държавно 
лесничейство – Смолян. 

Трето гражданско отделение, 002950/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
354/2007 по описа на Окръжен съд Кърджали, по-
дадена от Гинка Тодорова Милкова чрез адвокат 
Златка Вълчева Дедева, Кърджали, бул. Беломорски, 
бл. Марица, вх. Г, ап. 56, срещу Марийка Христова 
Милкова, Кърджали, ул. Славянска 27. 

Трето гражданско отделение, 003793/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2912/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Национална агенция за приходите, София, 
бул. Княз Дондуков 52, срещу Георги Дончев Петров, 
Шумен, ул. Македония 62, ет. 1. 

Трето гражданско отделение, 000256/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
393/2008 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Ана Енчова Димитрова, София, ж.к. 
Младост 4, бл. 441, вх. В, ет. 1, ап. 47, срещу Асен 
Стефанов Димитров, София, кв. Христо Ботев, 
ул. 528 № 30. 

Трето гражданско отделение, 001306/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
8/2009 по описа на Камарата на частните съдебни 
изпълнители, подадена от частен съдебен изпълни-
тел Миглена Стоянова Минкова, Сливен, ул. Г. С. 
Раковски 13, ет. 1, офис 2, срещу Дисциплинарна 
комисия към Камарата на частните съдебни изпъл-
нители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002480/2008 по 

описа на първо гражданско отделение, по касаци-
онна жалба срещу решението по гр. дело 4335/2008 
по описа на Софийски градски съд, подадена от 
Любомир Кирилов Петров, София, ж.к. Надежда, 
бл. 105, вх. Е, ет. 8, ап. 140; Венцислава Димитрова 
Петрова, София, ж.к. Надежда, бл. 105, вх. Е, ет. 8, 
ап. 140, срещу Красимира Благоева Василева-Дон-
кова със съдебен адрес София, ул. Цар Асен 11, 
ет. 2, ап. 11, адвокат Коларов. 

Четвърто гражданско отделение, 001328/2008 
по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
449/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от държавата, представлявана от министъ-
ра на регионалното развитие и благоустройството, 
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, срещу 
Потребителна кооперация „Наркооп“, Казанлък, 
ул. Св. св. Кирил и Методий 10. 

Четвърто гражданско отделение, 004376/2008 
по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
108/2007 по описа на Окръжен съд София, пода-
дена от Зоя Апостолова Асенова, гр. Сливница, 
ул. Захари Стоянов 16, срещу Валентина Илиева 
Резашка, София, ж.к. Люлин, ул. 617, бл. 623, вх. Д, 
ет. 3, ап. 97; Димитрина Стоянова Иванова, с. 
Драготинци, община Сливница; Роза Арсова Апос-
толова, с. Драготинци, община Сливница; Милка 
Любомирова Апостолова, София, ж.к. Стрелбище, 
ул. Червена роза, бл. 32А, ет. 6, ап. 17; Божура 
Николова Апостолова, с. Драготинци, община Сли-
вница; Антоанета Апостолова Пеева, с. Крушари, 
област Добрич; Пламен Славчев Стоянов, София, 
ул. Слатинска 96, ап. 2; Николай Славчев Стоянов, 
София, ул. Слатинска 96, ап. 2; Виолета Стоянова 
Тотова, София, ж.к. Слатина, бл. 2А, вх. Г, ет. 6, 
ап. 86; Емилия Йосифова Вълчева, София, ж.к. Гоце 
Делчев, ул. Бадемова гора, бл. 41А, вх. В, ет. 5, 
ап. 61; Лиляна Иванова Апостолова, София, ж.к. 
Люлин, ул. 617, бл. 623, вх. Д, ет. 3, ап. 97; Иван 
Тодоров Ценков, с. Драготинци, община Сливница. 

Четвърто гражданско отделение, 004662/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 299/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, 
подадена от Савалеска Вълчева Георгиева със съ-
дебен адрес София, бул. Сливница 178, ет. 1, чрез 
адвокат Хаджипавлова, срещу Марийка Тренда-
филова Недкова, с. Безмер, област Добрич; Ганка 
Трендафилова Илиева, с. Голям Поровец, община 
Исперих; Йорданка Трендафилова Стоянова, с. 
Безмер, област Добрич. 

Четвърто гражданско отделение, 001758/2008 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по 

гр. дело 956/2007 по описа на Окръжен съд Па-
зарджик, подадена от Мария Христоскова Тошева, 
гр. Батак, ул. Пионерска 6, вх. А, срещу Лиляна 
Илиева Хаджиева със съдебен адрес Пловдив, ул. 
Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1, чрез адвокат Георги 
Баев; Павел Иванов Тошев, гр. Пещера, адвокатски 
кантори, чрез адвокат Васко Икономов. и трето лице 
„Ди енд Ти Симс Кансалтънтс“ – ЕООД, предста-
влявано от Евгений Василев Василев, Пловдив, ул. 
Благовест 10, ет. 3, ап. 5. 

Четвърто гражданско отделение, 004850/2008 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 386/2007 по описа на Окръжен съд Кюс-
тендил, подадена от Здравка Георгиева Златарева, 
Перник, ул. Брегалница 10, ап. 3; Емилия Петрова 
Димитрова, Кюстендил, ул. Цар Освободител 4, 
бл. 46, вх. Б, ап. 39; Даринка Димитрова Минева, 
София, ул. Княз Борис І № 2; Румяна Димитрова 
Живкова, София, ул. Княз Борис І № 2, срещу 
Круме Кирев Цветков, Кюстендил, ул. Белия камък 
2; Мария Григорова Танева, София, бул. Христо 
Смирненски 50. 

Четвърто гражданско отделение, 000055/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
131/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена 
от Стефан Тодоров Станчев, Варна, ул. Майстор 
Манол 4; Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2; Апелативна прокуратура, 
Варна, пл. Независимост 2

Четвърто гражданско отделение, 000213/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
211/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена 
от „Балкан Кейтъринг“ – ООД, гр. Елин Пелин, 
със съдебен адрес София, ул. Любен Каравелов 68, 
ет. 3, ап. 7, чрез адвокат Даракчиева, срещу Румяна 
Цветанова Кънева чрез адвокат Мария Песийска, 
София, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 5, стая 506. 

Четвърто гражданско отделение, 000282/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1969/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Министерство на отбраната на Република Бъл-
гария, София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу Росен 
Кирилов Иванов, Бургас, ул. Гурко 18, ет. 3, чрез 
адвокат Пушева. 

Четвърто гражданско отделение, 005096/2008 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1060/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, пода-
дена от Живко Стефанов Василев, Добрич, ул. Д. 
Ковачев 19, вх. А, ап. 4, срещу ЗКПУ „Славей“, с. 
Славеево, област Добрич, чрез ликвидатор Христо 
Стоянов Христов. 

НА 10.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 000200/2009 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
393/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Ертан Исмаил Мехмед чрез адвокат Стилиян 
Косев, Варна, АК „Веда“, бул. Вл. Варненчик 106, 
офис 6; Алтан Исмаил Емин чрез адвокат Кирил 
Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21, 
срещу Ирина Агопова Тодорова, Варна, ул. Капи-
тан първи ранг Г. Купов 41; Иван Тодоров Тодо-
ров, Варна, ул. Капитан първи ранг Г. Купов 41; 
Марийка Тодорова Иванова, Варна, ул. Капитан 
първи ранг Г. Купов 41; Йонко Тодоров Иванов, 
Варна, ул. Капитан първи ранг Г. Купов 41; Гюл-
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джихан Мехмед Мехмед, Варна, ж.к. Владислав 
Варненчик 406, вх. 17, ет. 6, ап. 42; Хатидже Сали 
Емин, Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 406, 
вх. 17, ет. 6, ап. 42; Братой Братоев Македонски, 
Варна, ул. Царевец 9, вх. Г, ет. 6, ап. 97; Снежана 
Николова Македонска, Варна, ул. Царевец 9, вх. Г, 
ет. 6, ап. 97, и трето лице Димитър Братоев Ма-
кедонски, Варна, ул. Царевец, бл. 9, вх. Г, ет. 6, 
ап. 97; Димитър Братоев Македонски, Варна, ул. 
Черни връх 20, ет. 2, ап. 4. 

Първо гражданско отделение, 006456/2007 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
288/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Панчо Нейков Бараков, с. Оборище, 
област Пазарджик, ул. Подполковник Рашев 69; Ма-
рия Василова Баракова чрез адвокат Георги Манев, 
с. Оборище, област Пазарджик, ул. Подполковник 
Рашев 69, срещу Стойно Иванов Шкодров чрез 
адвокат Джубелиев, Панагюрище, област Пазар-
джик, ул. Цар Освободител 41; Виолета Атанасова 
Шкодрова чрез адвокат Джубелиев, Панагюрище, 
област Пазарджик, ул. Цар Освободител 41; Дими-
тър Кирилов Димитров, София, ж.к. Красно село, 
бл. 189, вх. Е, ап. 61; Георги Николов Терзиев, 
София, ж.к. Младост 4, бл. 447, вх. 4, ет. 1, ап. 66; 
Цонка Рангелова Божидарова, с. Боянци, област 
Пловдив, ул. Струма 51; Васко Рангелов Божилов, 
Пловдив, ул. Солунска 49, вх. Б, ет. 3, ап. 19; Ма-
рин Рангелов Божилов, с. Йоаким Груево, област 
Пловдив, ул. 5 № 22; Стоян Манолов Струнджев, 
Панагюрище, област Пазарджик, ул. Цар Осво-
бодител 38; Куна Илиева Лазарова, с. Оборище, 
област Пазарджик, ул. Оборище 17, подн. А; Иван 
Илиев Шопов, с. Оборище, област Пазарджик, ул. 
Никола Ганчев 4; Миче Илиева Букова, Панагю-
рище, област Пазарджик, ул. Георги Бенковски 25, 
вх. А, ет. 5, ап. 18; Марийка Стоянова Муховска, 
с. Кадиево, област Пловдив, ул. Първа 26; Стоян 
Велков Муховски, с. Кадиево, област Пловдив, ул. 
Първа 26; Кадафия Велкова Петкова, с. Кадиево, 
област Пловдив, ул. Първа 26. 

Първо гражданско отделение, 004684/2008 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
115/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, пода-
дена от Фиданка Лилова Кузманова, с. Бяла река, 
общица Върбица, област Шумен, ул. Вапцаров 4; 
Анелия Алексиева Кузманова, с. Бяла река, общи-
на Върцица, област Шумен, ул. Вапцаров 4; Катя 
Алексиева Коева, с. Бяла река, община Върбица, 
област Шумен, ул. Вапцаров 4; Мартин Алексиев 
Кузманов, с. Бяла река, община Върбица, област 
Шумен, ул. Вапцаров 4, срещу Фикрет Мустафов 
Кашиков, с. Бяла река, община Върбица, област 
Шумен, ул. Мир 7. 

Първо гражданско отделение, 004936/2008 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1036/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от Георги Янков Балев, Карнобат, бул. Девети 
септември 27, срещу Общинска служба по земеделие 
и гори, Карнобат; Община Карнобат. 

Първо гражданско отделение, 000026/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
503/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, пода-
дена от Хазбие Сахилова Фисинска чрез адвокат 
Хаджииванов, Смолян, х-л „Смолян“, стая 128; 
Дафинка Садъкова Барчинкова чрез адвокат Ат. 

Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, 
стая 128; Сирма Давидова Разева чрез адвокат 
Ат. Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, 
стая 128; Здравко Давидов Разев чрез адвокат Ат. 
Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, 
стая 128; Розета Асенова Чавдарова чрез адвокат 
Ат. Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, 
стая 128; Митко Янков Караджов чрез адвокат 
Ат. Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, 
стая 128; Минка Миткова Самуилова чрез адвокат 
Ат. Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, 
стая 128; Сашо Янков Караджов чрез адвокат Ат. 
Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, 
стая 128; Борко Янков Караджов чрез адвокат Ат. 
Хаджииванов, Смолян, кантора х-л „Смолян“, стая 
128, срещу Държавно лесничейство – Смолян, бул. 
България 83; Общинска служба „Земеделие и гори“, 
Смолян, бул. България 12; Регионално управление 
на горите, Смолян, ул. Първи май 2. 

Първо гражданско отделение, 000104/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
45/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Тодор Пасков Тодоров, Казанлък, 
ж.к. Изток, бл. 35, вх. А, ап. 20; Мария Генчева 
Тодорова, Казанлък, ж.к. Изток, бл. 35, вх. А, 
ап. 20, срещу Стефанка Иванова Кацарова, София, 
ул. Хемус 6. 

Първо гражданско отделение, 000105/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
293/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от Марийка Велева Иванова чрез адвокат 
Начков, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис 
1, срещу Маргарита Стойнова Велева чрез адвокат 
Е. Иванова, Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, стая 1; 
Султанка Стойнова Велева чрез адвокат Е. Ива-
нова, Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, стая 1; Вельо 
Стойнов Динев, с. Добриново, област Бургас; Йовчо 
Желев Желев чрез адвокат Мима Кънева, Бургас, 
ул. Александровска 20, ет. 1; Валентина Стоянова 
Желева чрез адвокат Мима Кънева, Бургас, ул. 
Александровска 20, ет. 1. 

Първо гражданско отделение, 000137/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
209/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Димитър Иванов Ботушев, Бургас, ул. Трайко 
Китанчев 44, ет. 2, срещу Юлиян Росенов Ненов, 
Бургас, ул. Цар Самуил 65, ет. 3. 

Първо гражданско отделение, 000147/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
532/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търно-
во, подадена от Държавно горско стопанство чрез 
адвокат Марекова, Велико Търново, ул. Цанко 
Церковски 39, кантора 201, срещу Община Стра-
жица чрез адвокат Илиев, Велико Търново, ул. 
Мармарлийска 14; Държавна агенция по горите, 
София, бул. Христо Ботев 55, ет. 5; Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, 
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; 
Министерство на финансите, София, ул. Г. С. 
Раковски 102. 

Първо гражданско отделение, 000322/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
410/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, пода-
дена от Владилена Петкова Стамболийска, Димит-
ровград, ул. Захари Зограф 20-А-6, срещу Димитър 
Иванов Йовчев, с. Скобелево, област Хасково, ул. 
П. Славейков 44; Гергана Симеонова Стоянова, 
Димитровград, област Хасково, ул. Лиляна Дими-
трова 2, вх. Б, ап. 1. 
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Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 001610/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
723/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Славка Христова Станчева, Велинград, 
бул. Съединение 190; Димитрина Игорова Станчева, 
Велинград, бул. Съединение 190; Христина Игорова 
Станчева, Велинград, бул. Съединение 190, срещу 
Спаска Илиева Вакарелска чрез адвокат Сурлеков, 
Пазарджик, ул. Цар Самуил 28. 

Второ гражданско отделение, 005253/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
225/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Орлин Василев Танов, съдебен адрес Русе, ул. 
Александровска 80, адвокат Везирова; „Мани-
ер“ – ЕООД, Търговище, съдебен адрес Русе, ул. 
Александровска 80, адвокат Везирова, срещу ЕТ 
„Братя Караиванови – Минчо Караиванов“, пред-
ставляван от Минчо Иванов Караиванов, Русе, 
ул. Люлин планина, бл. 1, вх. Д; Георги Маринов 
Пашев, Русе, ул. Константин Величков 10. 

Второ гражданско отделение, 005114/2008 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3503/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Симеон Николаев Николов чрез адвокат 
Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Бузлуджа 
3 – 5, ет. 4, ап. 10, срещу Милка Иванова Николова, 
София, ул. Светослав Обретенов 3. 

Второ гражданско отделение, 000110/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
207/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали, 
подадена от Неджатин Али Халибрям, Кърджали, 
ул. Странджа 5, срещу Метин Салихбирахим Ха-
сан, Момчилград, ул. Сан Стефано 2, бл. 10, вх. Б, 
ап. 29; Гюлюмсер Мюмюн Хасан, Момчилград, ул. 
Сан Стефано 2, бл. 10, вх. Б, ап. 29. 

Второ гражданско отделение, 000171/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1084/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Вергиния Георгиева Манчева, Благоев-
град, ул. Тодор Александров 74, вх. В, ет. 4, ап. 12, 
срещу Общинска служба „Земеделие“ – Благоев-
град; Държавно горско стопанство – Благоевград; 
Регионална дирекция по горите – Благоевград. 

Второ гражданско отделение, 000863/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
905/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Николинка Алексиева Авернова чрез адвокат 
Аспарухова, Варна, ул. Ген. Столипин 7, ет. 1, 
срещу Общинска служба „Земеделие“ – Аксаково; 
Община Аксаково. 

Второ гражданско отделение, 005114/2008 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3503/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Симеон Николаев Николов чрез адвокат 
Светослав Илиев Лазаров, София, ул. Бузлуджа 
3 – 5, ет. 4, ап. 10, срещу Милка Иванова Николова, 
София, ул. Светослав Обретенов 3. 

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 005613/2007 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 

12/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена 
от Мария Иванова Костова, Балчик, ул. Тунджа 
34, срещу Дончо Христов Георгиев, Варна, ул. 
Капитан Райчо 7, ет. 1, ап. 50; Ивелин Ангелов 
Петров, Силистра, ул. Хан Омуртаг 16, вх. В, ет. 3, 
ап. 9; Тихомир Петров Куманов, Варна, кв. Св. 
Иван Рилски 25, вх. А, ет. 5, ап. 14; Петя Петрова 
Куманова, Добрич, ж.к. Дружба 20, вх. Б, ет. 2, 
ап. 6; Иван Радославов Савов, Силистра, ул. Хан 
Омуртаг 16, вх. В, ет. 3, ап. 8; Елена Радославова 
Савова, Силистра, ул. Хан Омуртаг 16, вх. В, ет. 3, 
ап. 8; Питър Георгиев Атанасов, Варна, ж.к. Вл. 
Варненчик 214, вх. 4, ет. 8, ап. 125; Иван Костов 
Димитров, Балчик, ул. Тунджа 34; Мария Георгиева 
Димитрова, Балчик, ул. Тунджа 34. 

Трето гражданско отделение, 003034/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1086/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от „Оргахим“ – АД, Русе, бул. Трети март 21, срещу 
Веселин Кирилов Кръстев, Русе, ж.к. Дружба 3, 
бл. 30, вх. А, ет. 3. 

Трето гражданско отделение, 003243/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
229/2007 по описа на Окръжен съд Силистра, по-
дадена от Донка Кънева Проданова чрез адвокат 
Е. Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38А, 
срещу Марийка Кънева Русчева чрез адвокат Е. 
Петрова, Сливен, ул. Братя Шкорпил 18А. 

Трето гражданско отделение, 003493/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
574/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Никодим Веселинов Янушев, София, ул. 
Гурко, 49, вх. А, ет. 4, срещу Първа инвестиционна 
банка, София, бул. Драган Цанков 37. 

Трето гражданско отделение, 003830/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
214/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена 
от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, чрез 
управителя Ангел Престойски, Враца, ул. Ал. Стам-
болийски 2, срещу Валентина Младенова Иванова, 
Мездра, ул. Пейо Яворов 6, вх. Б, ет. 5, ап. 29. 

Трето гражданско отделение, 000006/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3705/2006 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Ирена Цонева Илиева, София, ж.к. Овча 
купел 1, бл. 525, вх. А, ап. 12, срещу Министерство 
на физическото възпитание и спорта, София, бул. 
Васил Левски 75. 

Трето гражданско отделение, 000406/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
97/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Христо Любомиров Георгиев, Пазар-
джик, ул. Минзухар 2; Ганка Ценова Георгиева, 
Пазарджик, ул. Минзухар 2, срещу ЕТ Стоименка 
Гълъбова Ангелова с фирма „Вега – Стоименка 
Ангелова“, Пазарджик, ул. Завоя на Черна, бл. 1; 
Георги Томов Ангелов, Пазарджик, ул. Завоя на 
Черна, бл. 1. 

Трето гражданско отделение, 000565/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3268/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Цанка Георгиева Миланова, София, кв. 
Модерно преградие, ул. 378 № 10, срещу „Хюндай 
Хеви Индъстрис Ко България“ – АД, София, ул. 
Рожен 41. 

Трето гражданско отделение, 000848/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3053/2005 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Министерство на образованието и 
науката, София, бул. Дондуков 2А, срещу Айгюл 
Хюсеинова Османова, с. Казичене, област София, 
ул. Дъбрава 2. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 005122/2008 

по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 584/2007 по описа на Окръжен съд Перник, 
подадена от Елисавета Боянова Анева, Перник, 
ул. Миньор, бл. 12, ап. 30, срещу Борис Ферди-
нандов Зафиров чрез адвокат Борислав Попов, 
Перник, ПАК; Роса Фердинандова Димитрова 
чрез адвокат Борислав Попов, Перник, ПАК; Сто-
ил Стоилов Радев чрез адвокат Борислав Попов, 
Перник, ПАК; Гина Стоилова Радева чрез адвокат 
Борислав Попов, Перник, ПАК; Лиляна Златкова 
Христова чрез адвокат Борислав Попов, Перник, 
ПАК; Виолета Ценкова Стоянова чрез адвокат 
Борислав Попов, Перник, ПАК; Анка Ценкова 
Стоянова чрез адвокат Борислав Попов, Перник, 
ПАК; Крум Харалампиев Стаменков чрез адво-
кат Борислав Попов, ПАК; Георги Харалампиев 
Стаменков чрез адвокат Борислав Попов, Перник, 
ПАК; Катя Кирилова Грозданова, София, ж. к. 
Изгрев, ул. Незабравка, бл. 52, вх. 1, ет. 9, ап. 36; 
Христо Кирилов Стоименов чрез адвокат Николай 
Христов Стоименов, София, ул. Христо Максимов, 
бл. 44, вх. Г, ет. 4, ап. 41. 

Четвърто гражданско отделение, 000020/2009 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
733/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от „Спарки“ – АД, с изпълнителен директор Чав-
дар Митев Плахаров, Русе, ул. Розова долина 1, 
срещу Стоян Петров Макаров, Русе, ул. Плевен 3, 
бл. Перущица, вх. 5, ет. 4; а) Стоян Петров Макаров 
чрез адвокат Татяна Чавдарова Везирова, Русе, ул. 
Александровска 80. 

Четвърто гражданско отделение, 000529/2009 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 222/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, 
подадена от Аделина Стоянова Мутафчиева, Бургас, 
ул. Христо Ботев 50, вх. В, ет. 8; Аделина Стоянова 
Мутафчиева чрез адвокат Таня Илиева, БАК, Бургас, 
ул. Иван Богров 1, ет. 1, срещу Михаил Вълчев 
Михайлов, Бургас, ул. Юри Венелин 40, вх. А, ет. 3, 
ап. 6; „Специализирана акушеро-гинекологична 
болница за активно лечение „Ескулап“ – ООД, 
Бургас, ул. Шар планина 38. 

Четвърто гражданско отделение, 000820/2009 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 277/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, 
подадена от Веска Иванова Немска, Плевен, ул. 
Марица 20, ет. 7, ап. 21, срещу Христо Драголов 
Немски, с. Бели Осъм, област Ловеч; Бистра Рал-
чева Немска, с. Бели Осъм, област Ловеч; Дочо 
Банчев Банчев, с. Чифлик, област Ловеч; Невена 
Иванова Иванова, с. Бели Осъм, област Ловеч, 
мах. Калчемска; Йовка Георгиева Немска, област 

Ловеч, ж.к. Лъгът, бл. 4, вх. Е, ет. 3, ап. 8; Иван 
Драголов Немски, Троян, област Ловеч, ж.к. Лъгът, 
бл. 4, вх. Е, ет. 3, ап. 8. 

Четвърто гражданско отделение, 000074/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
425/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена 
от Професионална гимназия по икономика „Карл 
Маркс“ – Смолян, чрез адвокат Венета Илчева 
Русева, САК, Смолян, бул. България 7, ет. 1, офис 
126; а) Професионална гимназия по икономика 
„Карл Маркс“ – Смолян, ул. Елица 1, срещу Ангел 
Иванов Караиванов, Смолян, ж.к. Нов център, ул. 
Перелик 7, вх. В, ет. 1, ап. 22. 

Четвърто гражданско отделение, 000183/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
903/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, 
подадена от Община Горна Оряховица, пл. Георги 
Измирлиев 5, срещу Жана Иванова Димитрова, 
ул. Сидер войвода 49. 

НА 11.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 005203/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
392/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Цонка Ангелова Стоянова чрез адвокат Василев, 
София, бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 219; Стоян 
Костадинов Стоянов чрез адвокат Василев, София, 
бул. Витоша 1А, ет. 2, кантора 219, срещу Атанаска 
Костадинова Иванова, Приморско, ул. Иглика 4; 
Митко Станков Иванов, Приморско, ул. Иглика 4; 
Събка Ганчева Георгиева, Приморско, ул. Иглика 4. 

Първо гражданско отделение, 003797/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 219/2008 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от Янка Иванова Георгиева, Варна, ж.к. 
Вл. Варненчик, бл. 218, вх. 2, ет. 1, ап. 32, срещу 
Иван Желев Митков, с. Равна гора, област Варна; 
Маринка Иванова Желязкова, Варна, ул. П. Яворов 
13, ет. 4, ап. 13; Желязко Стоянов Желязков, Варна, 
ул. П. Яворов 13, ет. 4, ап. 13. 

Първо гражданско отделение, 004232/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1994/2007 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от Искрен Веселинов Николов, Варна, 
ул. Люлебургаз, бл. 1, вх. Д, ет. 5, ап. 106, срещу 
„Моникс Марин сервиз“ – ООД, чрез адвокат Анна 
Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев 7. 

Първо гражданско отделение, 004617/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1300/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Териториално поделение „Български 
пощи“, Благоевград, пл. Христо Ботев 2, срещу Тодор 
Георгиев Мушев, гр. Гоце Делчев, ул. Драма 16а. 

Първо гражданско отделение, 005232/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
333/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена 
от Анастасия Атанасова Ангелова-Арбитова чрез 
адвокат Емануил Георгиев, София, ул. Кърниградска 
7, ет. 3, ап. 7; Михаил Александров Богданов чрез 
адвокат Георгиев, София, ул. Кърниградска 7, ет. 3, 
ап. 7; Александър Михайлов Богданов чрез адвокат 
Емануил Георгиев, София, ул. Кърниградска 7, 
ет. 3, ап. 7; Мария Янкова Ангелова чрез адвокат 
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Емануил Георгиев, София, ул. Кърниградска 7, 
ет. 3, ап. 7; Любка Янкова Ангелова чрез адвокат 
Емануил Георгиев, София, ул. Кърниградска 7, ет. 3, 
ап. 7, срещу Иван Атанасов Ангелов, с. Мусачево, 
община Елин Пелин, област София. 

Първо гражданско отделение, 000283/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
691/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Илми Шукри Курбан, Пещера, ул. 
Брегалница 14, срещу Мария Стоянова Балджиева 
чрез адвокат Манчев, Пазарджик, ул. Цар Самуил 
28, кантора 21; Шукри Илми Курбан, Пещера, ул. 
Брегалница 14; Васил Илиев Бойков, Пещера, ул. 
Брегалница 15. 

Първо гражданско отделение, 000446/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
407/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, по-
дадена от Захари Борисов Николов, Чепеларе, ул. 
Изгрев 10; Румяна Николова Николова, Чепеларе, 
ул. Изгрев 10, срещу Милена Асенова Рангелова, 
Русе, ул. Петър Берон 38, вх. 4, ет. 4, ап. 12; Румен 
Цветков Рангелов, Русе, ул. Петър Берон 38, вх. 4, 
ет. 4, ап. 12; Борис Захариев Николов чрез адвокат 
Русева, Смолян, бул. България 7, ет. 1, офис 126. 

Второ гражданско отделение 
Второ гражданско отделение, 000407/2009 по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
122/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Община Гърмен, с. Гърмен, ул. Първа 
35, срещу Костадин Димитров Илчев, Пловдив, 
ул. Ян Хус 9; Дамян Димитров Илчев, Пазарджик, 
ул. Търговска 4; Митра Димитрова Овчарова, с. 
Огняново, община Гърмен, област Благоевград, 
ул. Двадесет и осма 2. 

Второ гражданско отделение, 000535/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
259/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали, по-
дадена от Атанас Кръстев Сербезов чрез адвокат 
Георги Кузманов Белчев със съдебен адрес Кър-
джали, ул. Ангел Кънчев 22, срещу Ташка Краева 
Христова чрез адвокат Тодор Павлов, Кърджали, 
бул. България 49, ет. 3; Недялка Иванова Станкова 
чрез адвокат Тодор Павлов, Кърджали, бул. Бълга-
рия 49, ет. 3; Христо Иванов Станков чрез адвокат 
Тодор Павлов, Кърджали, бул. България 49, ет. 3 и 
трето лице Община Кърджали, бул. България 49. 

Второ гражданско отделение, 000590/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2163/2007 по описа на Окръжен съд Варна, пода-
дена от Димитричка Димова Ялъмова, Варна, ул. 
Каймакчалан 10, ет. 3, ап. 10; Стоянка Димитрова 
Ялъмова, Варна, ул. Каймакчалан 10, ет. 3, ап. 10; 
Димо Киров Ялъмов, Варна, ул. Каймакчалан 
10, ет. 3, ап. 10, срещу Живка Тодорова Адамова 
чрез адвокат Нелка Димитрова Зеленкова, Варна, 
ул. Дебър 6, ет. 1; Димитра Тодорова Янчева чрез 
адвокат Нелка Димитрова Зеленкова, Варна, ул. 
Дебър 6, ет. 1. 

Второ гражданско отделение, 000744/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
822/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Петър Иванов Захов, Разлог, ул. Христо 
Ботев 25, срещу Общинска служба „Земеделие“, 
Разлог, ул. Богомил 2; Община Разлог, ул. Стефан 
Стамболов 1. 

Второ гражданско отделение, 000778/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
701/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена 

от Национална агенция „Музика“ – ЕООД, София, 
ул. Граф Игнатиев 12, срещу Евдокия Атанасова 
Бъчварова, Враца, ул. Скобелев 2, ап. 5; Параскева 
Христова Филипова, Враца, ул. Ангел Грамчев 4, 
вх. А, ап. 13; Кристиян Атанасов Филипов, Враца, 
ул. Ангел Грамчев 4, вх. А, ап. 13; Ангел Атанасов 
Филипов, Враца, ул. Кръстю Българията 54, ап. 9. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003152/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
185/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, пода-
дена от Йордана Атанасова Попова чрез адвокат 
Недка Пакулева, Смолян, ул. Васил Дечев 24А, х-л 
„Здравец“, срещу Общинска служба „Земеделие и 
гори“, Чепеларе, област Смолян; Държавно лес-
ничейство, с. Хвойна, област Смолян; Регионално 
управление на горите, Смолян, ул. Първи май 2. 

Трето гражданско отделение, 005013/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
399/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Община Пазарджик, бул. България 2, 
срещу Соня Захариева Кирхоф чрез адвокат Татяна 
Захова, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 16. 

Трето гражданско отделение, 002351/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена 
от ЗК „Земя – 92“ чрез адвокат Милена Гайдарова, 
Бургас, ул. Генерал Гурко 7А, ет. 5, офис 13, срещу 
Георги Дончев Иванов чрез адвокат Тодорка Мур-
джева, Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 1; Доньо 
Георгиев Кондолов чрез адвокат Тодорка Мурджева, 
Бургас, ул. Генерал Гурко 18, ет. 1; Илия Георгиев 
Дончев чрез адвокат Тодорка Мурджева, Бургас, 
ул. Генерал Гурко 18, ет. 1; Елена Георгиева Си-
меонова чрез адвокат Тодорка Мурджева, Бургас, 
ул. Генерал Гурко 18, ет. 1. 

Трето гражданско отделение, 003836/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
139/2008 по описа на Окръжен съд Видин, пода-
дена от Красимир Ненчов Владов чрез адвокат А. 
Милева, Видин, ул. Витоша 2; „Видахим“ – АД, 
Видин, Южна промишлена зона.

Трето гражданско отделение, 000644/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
541/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Стоян Димитров Стефанов, София, ж. к. 
Младост 1А, бл. 504, вх. А, ет. 1; Лиляна Стоянова 
Стефанова, София, ж. к. Младост 1А, бл. 504, вх. А, 
ет. 1, срещу Силвия Милева Иванова, София, ж. к. 
Младост 1, бл. 16, вх. В, ет. 1, ап. 42. 

Трето гражданско отделение, 000803/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1082/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена 
от Веска Тодорова Йовова, Козлодуй, ул. Милин 
камък 18, срещу „Балкан Кейтъринг“ – ООД, чрез 
адвокат Магдалена Даракчиева, София, ул. Любен 
Каравелов 68, ет. 3, ап. 7. 

Трето гражданско отделение, 000839/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3692/2007 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Ралица Димитрова Йорданова, София, ж. к. 
Люлин 2, бл. 207, вх. Б, ет. 8, ап. 63, срещу 101 СОУ 
„Бачо Киро“, София, ул. Илинденско въстание 36. 
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002715/2008 

по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
84/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, по-
дадена от Васил Иванов Арнаудов с фирма ЕТ „Виа 
Орбита – Васил Арнаудов“, Пазарджик, ул. Екзарх 
Йосиф 6, ет. 3, срещу Валентин Иванов Камберов, 
Пазарджик, ул. Болнична 43, ет. 2, ап. 4. 

Четвърто гражданско отделение, 003946/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
399/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена 
от Ноам Яари чрез адвокат Румен Жеков, София, 
ул. Двадесети април 10, партер, срещу „Плевен 
инженеринг“ – АД, чрез адвокат Радослав Милчев, 
Плевен, ул. Ресен 15, ет. 1. 

Четвърто гражданско отделение, 004361/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 2260/2007 по описа на Софийския градски 
съд, подадена от Анастасия Величкова Пикова, 
София, кв. Симеоново, ул. Ягода 10; Лазаринка 
Величкова Петрова, София, кв. Гевгелийски, ул. 
Сава Михайлов 10, ет. 7, ап. 34; Василка Величкова 
Апостолова, София, кв. Симеоново, ул. Божур 8; 
Григор Величков Атанасов, София, кв. Симеоново, 
ул. Каменица 10; Ани Иванова Христова, София, 
ж. к. Света Троица, бл. 368, вх. В; Мая Иванова 
Накова, София, ж. к. Дървеница, бл. 45, вх. А, 
ап. 17; Велика Русимова Атанасова, София, кв. 
Симеоново, ул. Малина 3; Красимир Боянов Ата-
насов, София, кв. Симеоново, ул. Малина 3; Румен 
Боянов Александров, София, кв. Симеоново, ул. 
Малина 3, срещу Любомир Стоянов Дунчев, София, 
ж. к. Младост 1, бл. 42, ет. 2, ап. 6. 

Четвърто гражданско отделение, 005105/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
103/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подаде-
на от държавата чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. 
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Костадин Тодоров 
Киров, Царево, ул. Юрий Гагарин 13. 

Четвърто гражданско отделение, 002427/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2289/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода-
дена от Величко Петров Арапов чрез адвокат Петър 
Юруков, Пловдив, ул. Македония 2; Йордан Иванов 
Арапов чрез адвокат Петър Юруков, Пловдив, ул. 
Македония 2, срещу Йозо Иванов Вангов чрез 
адвокат Тончо Григоров, Пловдив, бул. Шести сеп-
тември 163, ет. 3; Иван Йозов Вангов чрез адвокат 
Тончо Григоров, Пловдив, бул. Шести септември 
163, ет. 3; Павел Венков Драганов, с. Дунанлии, 
област Пловдив, ул. Елин Пелин 28; Иван Павлов 
Драганов, Карлово, област Пловдив, ул. Т. Райнов 
39, вх. А, ет. 1, ап. 3; Георги Павлов Драганов, с. 
Дуванлии, област Пловдив, ул. Дунав 20; Йордан 
Францов Петрушев чрез служебен защитник Елена 
Сиракова, Пловдив, бул. Шести септември 146, ет. 2; 
Иван Францов Петрушев чрез служебен защитник 
Елена Лардева, Пловдив, бул. Шести септември 163, 
партер; Мария Джорова Папинова, с. Дуванлии, 
област Пловдив, ул. В. Левски 14; Неда Иванова 
Абрашева, с. Калояново, област Пловдив, ул. Цар 
Калоян 11; Цицилия Петрова Петрушева, с. Дуван-
лии, област Пловдив, ул. Средец 12. 

Четвърто гражданско отделение, 002467/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, подаде-
на от Тота Варчева Василева чрез адвокат Светла 
Банкова, Габрово, ул. Николаевска 8; Цанко Петров 
Василев чрез адвокат Светла Банкова, Габрово, ул. 
Николаевска 8, срещу Павлина Петрова Грънчарова, 
с. Жълтеж, община Габрово. 

Четвърто гражданско отделение, 003477/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
71/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Йордан Димитров Колишев, с. Генерал Кантар-
джиево, област Варна, срещу Общинска служба 
земеделие и гори, гр. Аксаково; Община Аксаково. 

НА 12.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 000744/2008 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
527/2006 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Лиди – Р“ – АД, чрез адвокат Светлин 
Стойнев със съдебен адрес София, бул. Ген. Тотлебен 
11, ет. 3, ап. 11, срещу Румен Славейков Сербезов 
чрез адвокат Владимир Попов и адвокат Цветана 
Чуклева с адрес София, ул. Марко Балабанов 2. 

Второ търговско отделение, 000211/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 1270/2008 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
Валентина Венева Николова чрез адвокат Павел 
Смолички със съдебен адрес София, ул. Позитано 9, 
вх. А, ет. 3, офис 9; Йоана Любомирова Георгиева, 
чрез адвокат Павел Смолички със съдебен адрес 
София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9; Десис-
лава Любомирова Георгиева чрез адвокат Павел 
Смолички със съдебен адрес София, ул. Позитано 
9, вх. А, ет. 3, офис 9, срещу Кирил Димитров 
Йорданов чрез адвокат Мимоза Георгиева Павлова 
с адрес София, ул. Алабин 33, ет. 4, кантора 414; 
„Гаранционен фонд“, София, ул. Граф Игнатиев 2. 

Второ търговско отделение, 000320/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1893/2004 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Ирена Христова Станкова чрез адвокат 
Виктор Менто Толедо със съдебен адрес София, ул. 
Г. С. Раковски 137, срещу „Геокорпорация“ – ООД, 
чрез адвокат Василева Пенова с адрес София, ул. 
Солунска 34, ап. 11. 

Второ търговско отделение, 000397/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
405/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена 
от Драгомир Георгиев Гецов чрез адвокат Искра 
Иванова Желева, Добрич, адвокатска колегия; Нед-
ка Георгиева Гецова чрез адвокат Искра Иванова 
Желева, Добрич, адвокатска колегия, срещу ЕТ 
Митко Стелиянов Петров с фирма „Митко Петров“, 
Добрич, ж. к. Балик, бл. 26, вх. Б, ап. 7. 

Второ търговско отделение, 000400/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
26/2009 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена 
от Веселин Тенчев Кабаджов чрез адвокат Галя 
Хачадурян със съдебен адрес Сливен, бул. Цар 
Освободител 30, ап. 4, срещу „Топлофикация – Сли-
вен“ – ЕАД, чрез адвокат Юлий Христов Янков със 
съдебен адрес Сливен, ул. Макгахан 4. 

Второ търговско отделение, 000419/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 268/2008 
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от 
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Агенция за следприватизационен контрол, София, 
бул. Г. М. Димитров 52 А, срещу СД „Балкански 
С. С.“, Варна, ул. Поп Харитон 105, ет. 2, ап. 62. 

Второ търговско отделение, 000438/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
458/2008 по описа на Апелативен съд Варна, по-
дадена от „Бенест“ – ООД, чрез адвокат Георги 
Аврамов с адрес, Варна, ул. Братя Шкорпил 26А, 
срещу Община Шумен. 

Второ търговско отделение, 000440/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1/2009 по описа на Апелативен съд Бургас, пода-
дена от Агенция за следприватизационен контрол, 
София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу „Сайгани-
ца 999“ – ООД, Сливен, ж. к. Република, бл. 22, 
вх. Б, ет. 1. 

Второ търговско отделение, 000915/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 158/2009 
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от 
„Транс корект 6“ – ООД, чрез адвокат Станимир 
Тасев Стоичков, Бургас, адвокатска колегия.

НА 15.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 000393/2009 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1925/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Дария Николова Додурова чрез адвокат Петров, 
Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 3; Митко То-
доров Додуров чрез адвокат Петров, Варна, ул. Цар 
Симеон Първи 6А, ет. 3, срещу Петранка Кирилова 
Сидерова чрез адвокат Деведжиева, Варна, бул. 
Сливница 59Б, ет. 3, ап. 21; Иван Божков Иванов 
чрез адвокат Деведжиева, Варна, бул. Сливница 
59Б, ет. 3, ап. 21. 

Първо гражданско отделение, 001125/2006 по 
описа на 4-А гр. на ВКС, по касационна жалба 
срещу решението по гр. дело 954/2005 по описа на 
Окръжен съд Благоевград, подадена от Надежда 
Асенова Дундова, Банско, ул. Княз Борис Първи 
35; Йордана Асенова Донева, Банско, ул. Иконом 
К. Чучулайн 16; Борис Асенов Дивизиев, София, 
срещу Иван Георгиев Златев, Банско, ул. Хаджи 
Кандит 3. 

Първо гражданско отделение, 000303/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1726/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода-
дена от Гергина Рангелова Стойчева, Пловдив, ул. 
Елин Пелин 39; Гергина Рангелова Стойчева чрез 
адвокат Стоимен Гърбев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 
1 – съдебен адрес, срещу Атанас Димитров Тоцев, 
Асеновград, ул. Цар Самуил 11; Атанас Димитров 
Тоцев чрез адвокат Георги Пейчинов, Пловдив, ул. 
Петко Каравелов 21, ет. 3 – съдебен адрес. 

Първо гражданско отделение, 000354/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2680/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Станка Георгиева Трайкова чрез адвокат 
Спасов, София, ул. Парчевич 34, срещу Емилия 
Трайкова Методиева, София, ул. Трудолюбие 10, 
бл. 210, вх. Б, ет. 2, ап. 14; Ивана Проданова Алекси-
ева чрез адвокат Митрев, София, ул. Позитано 12. 

Първо гражданско отделение, 000709/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
359/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Дарина Жекова Геренова, Бургас, ж.к. Изгрев, 
бл. 58, ет. 15; Атанас Жеков Атанасов, Бургас, 
к-с Изгрев, бл. 39, вх. 4, ап. 13; Любен Апостолов 

Тодоров, с. Кошарица, община Несебър, ул. Девети 
септември 21; Елена Апостолова Спиридонова, 
Шумен, пл. Съединение 16, вх. Б, ап. 34; адвокат 
Таня Илиева, пълномощник на жалбоподателите, 
Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1, срещу Султана 
Севдалова Тодорова, с. Кошарица, област Бургас; 
Атанаска Димитрова Камиларова, с. Кошарица, 
област Бургас; Костадин Димитров Тодоров, с. 
Кошарица, област Бургас; Стоянка Николова Пе-
ткова, Несебър, ж. к. Младост, бл. 45; Магдалена 
Николова Чаушева, Несебър, ул. Хан Крум 11, 
вх. Г; Керка Колева Краставичарова, с. Равда, ул. 
Македония 26. 

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 003820/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 882/2007 по описа на Окръжен съд Велико 
Търново, подадена от Община Елена, гр. Елена, 
ул. Ил. Макариополски 24, срещу Коста Кънчев 
Иванов, София, ул. Майор Томпсън 5, бл. 74, 
вх. А, ет. 3, ап. 7. 

Второ гражданско отделение, 004563/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
36/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Недялка Димова Ганчева чрез адвокат 
Дора Курукънева, София, ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б, 
партер, срещу Окръжен съюз на трудово-производи-
телните кооперации – Стара Загора, чрез адвокат 
Атанас Стоянов, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 
109, ет. 1, ап. 2, и трето лице „Стомар“ – ЕООД, 
Велико Търново, ул. Беляковско шосе 1. 

Второ гражданско отделение, 004589/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
136/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, пода-
дена от Неделя Кръстева Атанасова, с. Орехово, 
област Смолян, срещу Общинска служба „Земеде-
лие“, Чепеларе, област Смолян; Държавно горско 
стопанство – Хвойна, област Смолян; Регионална 
дирекция по горите – Смолян, ул. Първи май 2. 

Второ гражданско отделение, 000341/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1134/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от „Марково резиденс“ – ООД, Пловдив, ул. 
Асеновградско шосе 1, срещу Недялка Миланова 
Янева чрез адвокат Ваня Тодорова, Пловдив, пл. 
Калоян 1, ет. 1; Георги Миланов Янев чрез адвокат 
Ваня Тодорова, Пловдив, пл. Калоян 1, ет. 1; Милка 
Димитрова Арсенова чрез адвокат Ваня Тодорова, 
Пловдив, пл. Калоян 1, ет. 1; Олга Димитрова Джон-
джорова чрез адвокат Ваня Тодорова, Пловдив, пл. 
Калоян 1, ет. 1, и трето лице Иванка Костадинова 
Запрянова чрез адвокат Мариана Попова, Пловдив, 
ул. Райко Даскалов 39, ет. 1 – надпартерен. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004656/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
488/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Атидже Али Пашалиева, Велинград, 
ул. Осми март 62, срещу Основно училище „Георги 
Бенковски“, Велинград. 

Трето гражданско отделение, 005833/2007 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
959/2006 по описа на Окръжен съд Враца, подадена 
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от Стоянка Георгиева Стойкова, с. Кривина, област 
София, ул. Розова градина 7; Мариана Ставрева 
Стойкова, с. Кривина, област София, ул. Розова 
градина 7; Цветелина Бориславова Стойкова, с. 
Кривина, област София, ул. Розова градина 7, срещу 
Манол Борисов Стойков, София, ул. Струга, бл. 40а, 
вх. В, ап. 35, ет. 6; Надка Борисова Цветкова, 
София, ул. Академик Никола Обрешков 7, вх. А, 
ет. 1, ап. 13; Надка Борисова Цветкова, София, 
ж. к. Дружба, бл. 43, вх. В, ет. 1, ап. 38; Божидар 
Ставров Стойков, София, Централен затвор, ЗО 
Кремиковци, отряд 40 група. 

Трето гражданско отделение, 001975/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
864/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Здравка Стоянова Тикова, гр. Сандански, 
ул. Шар планина 5, ет. 2, срещу Ботьо Вангелов 
Тиков, гр. Сандански, ул. Шар планина 5. 

Трето гражданско отделение, 002017/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 319/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, 
подадена от Невен Антимов Мутафчев, Доспат, 
ул. Кавал тепе 18; Владимир Антимов Мутафчев, 
Доспат, ул. Люляк 33; Фатме Ахмедова Мутафчева, 
Доспат, ул. Люляк 33; Реджеп Мехмедов Мутафчев, 
Доспат, ул. Кавал тепе 18, срещу Държавно горско 
стопанство (Държавно лесничейство), гр. Доспат; 
Министерство на регионалното развитие и благо-
устройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19, 
и страна председателят на Държавна агенция по 
горите, София, бул. Христо Ботев 55.

Трето гражданско отделение, 002083/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3828/2006 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Лили Златкова Димитрова чрез адвокат 
Георги Василев със съдебен адрес, София, ул. Ла-
веле 30, ет. 1, офис 60, срещу „Ай Пи Ейджънси 
Асет Менинджмънт“ – ООД, София, ул. Любата 5, 
офис 2 – адвокат Илиев; „Ай Пи Ейджънси Асет 
Мениджмънт“ – ООД, чрез адвокат Илиев, София, 
бул. Джейм Баучер 87; Слави Иванов Миленков, с. 
Углярци, община Радомир. 

Трето гражданско отделение, 000071/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
631/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Станойка Спасова Кормушева, гр. 
Батак, ул. Антон Иванов 13; Георги Петров Корму-
шев, Батак, ул. Антон Иванов 13; Недялка Петрова 
Ганева, Батак, ул. Априлци 9, срещу Георги Тосков 
Кормушев, Батак, ул. Орфей 104. 

Трето гражданско отделение, 000220/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
979/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от 
„ББС“ – ООД, чрез адвокат Деница Трендафилова 
със съдебен адрес София, ул. Христо Белчев 19, 
срещу Мария Христова Михалкова, гр. Две могили, 
ул. Елби 1; Мария Христова Михалкова чрез адвокт 
Катя Димова, Русе, адвокатска колегия. 

Трето гражданско отделение, 000973/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2188/2007 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Администрацията на Министерски съвет 
на Република България, София, бул. Дондуков 1, 
срещу Благой Савов Генов, София, ул. Юри Вене-
лин 19, вх. 2, ет. 4. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 002074/2008 

по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 395/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от Светлозара Анастасова Гьошева със 
съдебен адрес, Бургас, ул. Александровска 115, вх. Б, 
ет. 3 – адвокат Керка Богоева; Ася Анастасова Пе-
ева със съдебен адрес, Бургас, ул. Александровска 
115, вх. Б, ет. 3 – адвокат Керка Богоева, срещу 
Еленка Анастасова Гуджукова, Поморие, ул. Хаджи 
Димитър 7; Ани Христов Гуджуков чрез адвокат 
Георги Кермедчиев, Бургас, адвокатска колегия. 

Четвърто гражданско отделение, 002922/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
295/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подаде-
на от Тодор Георгиев Тодоров чрез адвокат Недка 
Пакулева, Чепеларе, ул. Васил Дечев 25А, хотел 
„Здравец“; Тодор Георгиев Тодоров, с. Орехово, 
община Чепеларе, област Смолян, срещу Държавно 
лесничейство – с. Хвойна, област Смолян; Общин-
ска служба „Земеделие и гори“ – Чепеларе, област 
Смолян; Регионално управление на горите – Смо-
лян, ул. Първи май 2. 

Четвърто гражданско отделение, 004829/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 818/2008 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Иванка Борисова Константинова чрез 
адвокат Николай Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, 
ет. 2, ап. 5; Любомир Димитров Константинов чрез 
адвокат Николай Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, 
ет. 2, ап. 5, срещу Никола Бориславов Георгиев 
чрез адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар 
Асен 10; Красимира Янкова Господинова-Георгиева 
чрез адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар 
Асен 10; „Давер“ – ЕООД, София, кв. Бистрица, 
ул. Цветна градина 1. 

Четвърто гражданско отделение, 000217/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
790/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена 
от Деница Благовестова Дянкова, гр. София, бул. 
Димитър Несторов 102, ет. 3, ап. 9, срещу Минис-
терство на правосъдието, София, ул. Славянска 1; 
Прокуратура на РБългария, София, бул. Витоша 2. 

Четвърто гражданско отделение, 000564/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 1721/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от „Оперно-филхармонично дружество“ 
със съдебен адрес Пловдив, пл. Централен 1, срещу 
Светослав Благомиров Калчев чрез адвокат Елена 
Крумова Сиракова, Пловдив, бул. 6-ти септември 
146, ет. 2; Министерство на културата, София, бул. 
Александър Стамболийски 17. 

Четвърто гражданско отделение, 001043/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
46/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена 
от Радка Иванова Докузанова със съдебен адрес 
София, ул. Г. С. Раковски 127, Офис център, ет. 3, 
офис 335А – адвокат Илка Христова; Красимира 
Иванова Кехлибарова със съдебен адрес София, 
ул. Г. С. Раковски 127, Офис център, ет. 3, офис 
335А – адвокат Илка Христова; Недялка Атанасова 
Кехлибарова чрез адвокат Николай Ников, София, 
бул. Витоша 1А, ТД, кантора 364; Йоана Тодорова 
Кехлибарова чрез адвокат Николай Ников, София, 
бул. Витоша 1А, ТД, кантора 364; Калина Тодо-
рова Кехлибарова-Охапска чрез адвокат Николай 
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Ников, София, бул. Витоша 1А, ТД, кантора 364, 
срещу Централен кооперативен съюз, София, ул. 
Г. С. Раковски 99. 

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000521/2009 по ка-

сационна жалба срещу решението по гр. дело 20/2009 
по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Частен 
съдебен изпълнител Ирина Станева Христова, с 
рег. № 878 и район на действие Ямболски окръжен 
съд, чрез адвокат Мариана Христова, Ямбол, ул. 
Парчевич 4, ет. 1, срещу „Вино. Ко“ – ЕООД, пред-
ставлявано от Ангел Николов Георгиев, с. Хаджи 
Димитрово, област Ямболска, община Тунджа; 
„Вино. Ко“ – ЕООД, представлявано от Ангел 
Николов Георгиев, чрез адвокат Ваклена Кънчева, 
Ямбол, ул. Жорж Папазов 9, ет. 1. 

Първо търговско отделение, 000588/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
406/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, пода-
дена от Областен управител на Сливенска област, 
чрез пълномощника Христина Костадинова-Чола-
кова, Сливен, ул. Димитър Добрович 3; Държавата 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и 
Методий 17 – 19, срещу „ТВК Сливенска популярна 
каса“, представлявана от Николай Демирев Мравов, 
Сливен, бул. Хаджи Димитър 14. 

Първо търговско отделение, 000657/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 2393/2006 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
„Благоустройствени строежи“ – ЕООД, представля-
вано от Мирчо Ананиев Мирчев, Перник, ул. Тър-
говска 13; „Благоустройствени строежи“ – ЕООД, 
представлявано от Мирчо Ананиев Мирчев, чрез 
адвокат Радослав Димитров, Перник, ул. Търговска 
46, ет. 1, офис 7, срещу Община Перник. 

НА 16.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 000106/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
13/2008 по описа на Окръжен съд Силистра, пода-
дена от Заит Феим Селим чрез адвокат Василева, 
Варна, ул. Парижка комуна 15, ет. 1, ап. 3, срещу 
Минка Стефанова Петрова, с. Паисиево, област 
Силистра; Добра Андреева Стойчева, с. Паисиево, 
област Силистра; Марина Петрова Георгиева, Си-
листра, бул. Македония 173, ет. 8, ап. 19; Калина 
Петрова Андреева, Силистра, ул. Филип Тотю 
224, ет. 3, ап. 15; Стоян Стоянов Стоянов, Добрич, 
ж.к. Балик 14, вх. В, ет. 2, ап. 5; Смилен Димов 
Димитров, Силистра, ул. Ген. Скобелев 7А; Неде-
ля Стоянова Владева, с. Гурково, област Добрич; 
Марина Стоянова Беливанова, с. Гурково, област 
Добрич; Тодорка Стоянова Керанова, Добрич, ж. к. 
Балик, бл. 6, вх. Г, ет. 1, ап. 1. 

Първо гражданско отделение, 000120/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
867/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Васил Георгиев Найденов чрез адвокат 
Дърмонска, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, дом 
Левски, ет. 1, ст. 8, срещу Мария Иванова Гурлева 
Найденова чрез адвокат Генчев, Пловдив, ул. Княз 
Богориди 8, ет. 2. 

Първо гражданско отделение, 000206/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
677/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от държавата чрез министъра на регио-
налното развитие и благоустройството, София, ул. 

Св. св. Кирил и Методий 17 – 19, срещу „Младост 
Алфа“ – ЕООД, чрез адвокат Вардева, София, ул. 
У. Гладстон 51; Община Пловдив, Пловдив, пл. 
Стефан Стамболов 1. 

Първо гражданско отделение, 000637/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
58/2008 по описа на Окръжен съд Перник, пода-
дена от Вълкана Станчова Коцова чрез адвокат 
Сълова, София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 3; Иван 
Станчов Петков чрез адвокат Сълова, София, ул. 
Цар Асен 2Б, ет. 3, срещу Иван Димитров Ставрев 
чрез адвокат Венета Петрова, Перник, адвокатска 
колегия; Иван Трифонов Филипов чрез адвокат 
Венета Петрова, Перник, адвокатска колегия; Ки-
рил Арсов Иванчев чрез адвокат Венета Петрова, 
Перник, адвокатска колегия. 

Първо гражданско отделение, 000651/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
749/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена 
от Захарина Свиленова Хаджийска чрез адвокат 
Маринова, Смолян, ул. Хан Аспарух, бл. 46, вх. Б, 
ап. 10; Звездица Фарадинова Мезинева чрез адво-
кат Маринова, Смолян, ул. Хан Аспарух, бл. 46, 
вх. Б, ап. 10, срещу Общинска служба „Земеделие 
и гори“ – Смолян, бул. България 12; Регионална 
дирекция по горите – Смолян, ул. Първи май 2; 
Държавно горско стопанство – Пампорово, к. к. 
Пампорово; Община Смолян, бул. България 12. 

Първо гражданско отделение, 000658/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1471/2003 по описа на Софийския градски съд, по-
дадена от Лилия Младенова Попова чрез адвокат 
Ковачев, София, ул. Христо Станчев 8, срещу Марко 
Цветанов Игнатов, София, ул. Кузман Шапкарев 9, 
вх. А, ет. 4, ап. 21; Снежинка Маркова Игнатова-Пе-
карева, София, ул. Кузман Шапкарев 9, вх. А, ет. 4, 
ап. 21, и трето лице Анна Владимирова Петрова, 
София, ул. Кузман Шапкарев 9, вх. А, ет. 1, ап. 13. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004031/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
43/2005 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена 
от Стефана Маркова Стоева, Троян, ул. Македония 
24, срещу Община Априлци; Мария Йорданова То-
тева, Троян, ул. Ген. Карцов 15; Красимир Николов 
Христов, Горна Митрополия; Владислав Николов 
Христов, Горна Митрополия; Рени Флорова Хри-
стова, Горна Митрополия; Куна Дикова Христова, 
Горна Митрополия; Павлина Петрова Кулекова, 
Троян, ул. Спас Бояджиев 3; Татяна Великова Ла-
лева, с. Батошево; Тодор Михов Кулеков, с. Скан-
дало, област Ловеч; Христо Николов Габърски, с. 
Скандало, област Ловеч. 

Трето гражданско отделение, 005160/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
543/2005 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Мария Иванова Георгиева, София, ул. 
Бузлуджа 37, ет. 3, ап. 9, срещу Ангелина Николаева 
Николова, София, ж. к. Надежда, ул. Илинденско 
възстание 11. 

Трето гражданско отделение, 001160/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
476/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от „Хелио – тур – С“ – АД, Созопол, к. к. Кава-
ците, област Бургас, и чрез адвокат Ангел Донов 
с адрес Варна, ул. Райко Димитров 7, срещу Тодор 
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Николов Генов чрез адвокат Таня Илиева със съде-
бен адрес Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Андон 
Димитров Андонов чрез адвокат Таня Илиева със 
съдебен адрес Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; 
Велика Димитракиева Сърбинова чрез адвокат 
Таня Илиева със съдебен адрес Бургас, ул. Иван 
Богоров 1, ет. 1; Велика Николова Бойчева чрез 
адвокат Таня Илиева със съдебен адрес Бургас, 
ул. Иван Богоров 1, ет. 1; „Булфам“ – ЕООД, чрез 
адвокат Силвия Цветкова, София, ул. Денкоглу 
15Б, ет. 1. 

Трето гражданско отделение, 003022/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
155/2008 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от Обединено детско заведение „Тодор Титоренков“, 
гр. Грамада, област Видин, ул. Мико Нинов 7, срещу 
Мариана Петрова Георгиева-Иванова, Грамада, ул. 
Коста Йорданов 31. 

Трето гражданско отделение, 003057/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
760/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Светла Йорданова Бончева чрез адвокат Ирен 
Савова, със съдебен адрес София, ул. Алабин 36, 
ет. 1; Петър Йорданов Андреев чрез адвокат Ирен 
Савова със съдебен адрес София, ул. Алабин 36, 
ет. 1; Катя Йорданова Бончева чрез адвокат Ирен 
Савова със съдебен адрес София, ул. Алабин 36, 
ет. 1; Христо Йосифов Христов чрез адвокат Ирен 
Савова със съдебен адрес София, ул. Алабин 36, 
ет. 1, срещу Божана Вълкова Чампарова чрез 
адвокат А. Тосков със съдебен адрес Бургас, ул. 
Гурко 7А, ет. 4. 

Трето гражданско отделение, 003469/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
298/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от „Биовет“ – АД, гр. Пещера, ул. Пе-
тър Раков 39, срещу Валентина Кирилова Радева, 
Пловдив, ул. Ран Босилек 4. 

Трето гражданско отделение, 000068/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4028/2007 по описа на Софийския градски съд, по-
дадена от „Профилактика, рехабилитация и отдих 
(ПРО)“ – ЕАД, чрез адвокат Ася Георгиева със 
съдебен адрес София, бул. Цар Освободител 23, 
срещу Николай Любчев Гусев, София, ж. к. Овча 
купел, бл. 106, вх. А, ап. 6. 

Трето гражданско отделение, 000386/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
985/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Община Благоевград, пл. Георги Из-
мирлиев 1, срещу Гергана Александрова Гоцкова, 
Благоевград, ул. Чакалица 2 В. 

Трето гражданско отделение, 000467/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2247/2007 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Павлина Методиева Янева чрез адвокат 
Мирела Станкова, София, ул. Любен Каравелов, 
73, ет. 3, ап. 5; Павлина Методиева Янева, София, 
ж. к. Люлин, бл. 701, вх. А, ет. 10, ап. 64; Радослав 
Венциславов Янев, София, ж. к. Люлин, бл. 701, 
вх. А, ет. 10, ап. 64; Станислав Венциславов Янев, 
София, ж. к. Люлин, бл. 701, вх. А, ет. 10, ап. 64, 
срещу Ради Пенчев Радев, София, ж.к. Гоце Делчев, 
бл. 250, вх. Г, ет. 2, ап. 39; Ради Пенчев Радев чрез 
адвокат Светослав Иванов, съдебен адрес София, 
бул. Черни връх 43, ет. 9, офис 9. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003740/2008 

по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 76/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, 
подадена от Лиляна Тодорова Делова, с. Орехово, 
област Смолян; Костадин Тодоров Делов, с. Оре-
хово, област Смолян; Запрян Тодоров Делов, с. 
Орехово, област Смолян, срещу Общинска служба 
„Земеделие и гори“, гр. Чепеларе, област Смолян; 
Държавно лесничейство – с. Хвойна, област Смо-
лян; Регионално управление на горите – Смолян. 

Четвърто гражданско отделение, 003781/2008 
по описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
360/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Община Ветово, гр. Ветово, област Русе, ул. 
Трети март 2, срещу Рефие Хидаетова Ралева, гр. 
Глоджево, община Ветово. 

Четвърто гражданско отделение, 003370/2008 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 152/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, 
подадена от Никола Костадинов Кехайов, София, 
бул. България 7, ет. 2, чрез адвокат Марев, срещу 
Общинска служба „Земеделие и гори“, Смолян, бул. 
България 12; Държавно лесничейство – Смолян, 
бул. България 83; Регионално управление на горите, 
Смолян, ул. Първи май 2. 

Четвърто гражданско отделение, 003559/2008 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 316/2008 по описа на Окръжен съд Бла-
гоевград, подадена от Борислав Кирилов Докузов 
чрез адвокат Гергана Юрукова, Благоевград, ул. Т. 
Александров 41, ет. 2, срещу Севделина Кирилова 
Докузова, гр. Симитли, ул. Първи май 15, и контро-
лираща страна Агенция за социално подпомагане, 
Дирекция „Социално подпомагане“, Благоевград, 
ул. Г. Димитров 29.

Четвърто гражданско отделение, 004284/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
54/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, пода-
дена от Община Пловдив, площад Стефан Стамболов 
1, срещу Кръстьо Чонов Чорбаджийски, Пловдив, 
ул. Екзарх Йосиф 12; Десислава Кръстева Кръстева, 
Пловдив, ул. Екзарх Йосиф 12, чрез адвокат Кръстьо 
Чорбаджийски; Лиляна Ангелова Кърчева, Плов-
див, ул. Братя Бъкстон 94; Ангел Тошев Кърчев, 
Пловдив, ул. Братя Бъкстон 94; Държавата чрез 
министъра на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 
102, и контролираща страна Върховна касационна 
прокуратура, София, ул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 000029/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
658/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена 
от „Родопи Строй 2000“ – АД, Мадан, ул. Христо 
Ботев 21; „Горубсо – Рудозем“ – ЕАД, в ликви-
дация, Рудозем, бул. България 9, чрез ликвидатор 
Захари Жеков Христов чрез адвокат Христова, 
бул. България 17/18, срещу Милко Сашев Кадиев 
със съдебен адрес Хасково, ул. Хан Кубрат 8, чрез 
адвокат Димитър Генев. 

Четвърто гражданско отделение, 000086/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
372/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, пода-
дена от Основно училище „Отец Паисий“, Добрич, 
ул. Д-р Стоилов 5, ет. 1, кантора 4, чрез адвокат 
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Теню Тенев, срещу Ваня Петрова Сърбова, Добрич, 
ул. Д-р К. Стоилов 5, ет. 2, офис 3, чрез адвокат 
Марине Галева. 

Четвърто гражданско отделение, 000299/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
663/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Рудник „Трояново-1“, клон на „Мини 
Марица-изток“ – ЕАД Раднево, с. Трояново, об-
щина Раднево, област Стара Загора, срещу Иван 
Генев Колев, Стара Загора, ул. Георги Байданов 5, 
вх. А, ет. 2, ап. 5. 

Четвърто гражданско отделение, 001255/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
92/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена 
от Альоша Асенов Акманов, с. Бабинци, област 
Ловеч; Дафина Альошева Акманова, с. Бабинци, 
област Ловеч, срещу Надежда Иванова Николова, 
Тетевен, ул. Иван Вазов 54. 

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000517/2009 по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
854/2005 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Потребителна кооперация „Панчарево“, 
чрез адвокат Петър Славов със служебен адрес, 
София, ж. к. Красно село, бл. 15, вх. Е, ет. 6, сре-
щу „Спортна София – 2000“ – ЕАД, чрез адвокат 
Банкова, София, ул. Цар Асен 64, ап. 3. 

Второ търговско отделение, 000551/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 300/2008 
по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от ЗАД 
„Армеец“ – АД, София, район „Средец“, ул. Стефан 
Караджа 2; Блага Костова Георгиева чрез адвокат 
Николай Петров Конарев, Сливен, бул. Г. Данчев 
63, срещу Симеон Йорданов Георгиев, чрез адвокат 
Иван Начев, Сливен, ул. Димитър Пехливанов 2, 
бл. 13, ет. 1, ап. ОФ. 

Второ търговско отделение, 000588/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 1143/2008 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
„Камор ауто“ – ЕООД, София, ж. к. Младост 4, 
Бизнес парк София 5; „Камор ауто“ – ЕООД, чрез 
адвокат Мая Спасова-Чукарска, София, ул. Граф 
Игнатиев 11; „Сиконко билдинг“ – АД, София, 
ул. Въртопо 150; „Сиконко билдинг“ – АД, чрез 
адвокат Трифон Генов, София, бул. България 50, 
бл. 2, вх. 3, ет. 1, ап. 3.

Второ търговско отделение, 000707/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1992/2008 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Пионер“ – АД, гр. Бяла Слатина, ул. 
Търновска 41, срещу „Аризанов Коремрс“ ООД в 
ликвидация, с ликвидатор Петър Петров, Карлово, 
ул. Иван Вазов 26; „Балкан Драгоман“ – АД, чрез 
адвокат Михаил Димитров, Враца, ул. Косто Бу-
юклийски 8, ет. 1. 

Второ търговско отделение, 000908/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
144/2009 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от СД „Гостего – Велеви и сие“, в 
неъстоятелност – Велико Търново, гр. Павликени, 
бул. Дондуков 39; СД „Гостего – Велеви и сие“, в 
несъстоятелност, Велико Търново, чрез адвокат 
Христо Маринов Дишев, Велико Търново, ул. Въз-
рожденска 1а, ет. 2, ап. 5; СД „Гостего – Велеви и 
сие“, в несъстоятелност, със синдик Росица Станчева 
Томова, София, бул. Цар Борис ІІІ 19, вх. Б, ет. 8, 
срещу Агенцията за държавни вземания, София, ул. 
Г. С. Раковски 47; „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, 
София, ул. Н. В. Гогол 18 – 20. 

НА 17.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 003954/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
72/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Йордан Йовчев Йорданов, Стара Загора, 
ул. Сава Силов 21; Кина Кирова Йорданова, Стара 
Загора, ул. Сава Силов 21, срещу Елена Пеева Не-
делчева, Стара Загора, ул. Сава Силов 23; Лилия 
Христова Досева, Стара Загора, ул. Сава Силов 
23; Слава Станкова Драганова, Стара Загора, ул. 
Майор Кавалджиев 152, вх. А, ап. 30; Иван Станков 
Станев, Стара Загора, НИГО. 

Първо гражданско отделение, 003101/2008 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
107/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Христо Герганов Генов със съдебен адрес адвокат 
Иван Маринов, Русе, бул. Липник 72, вх. 1, срещу 
„Станчев“ – ЕООД, Русе, ул. Муткурова 24. 

Първо гражданско отделение, 004214/2008 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1174/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов 1; 
Гена Маринова Колева чрез адвокат Иван Колев, 
Пловдив, ул. Стефан Веркович 10, ет. 1, офис 1.

Първо гражданско отделение, 000196/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
148/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, пода-
дена от Екатерина Владимирова Иванова, Варна, 
ж. к. Младост 2, бл. 110, вх. 7, ет. 8, ап. 147, срещу 
Кръстянка Станиславова Иванова, гр. Монтана, ул. 
Георги Бенковски 8. 

Първо гражданско отделение, 000265/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
680/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, 
подадена от Савка Страхилова Копринкова, Велико 
Търново, ул. Черни връх 22; Михаил Страхилов 
Развигоров, София, ул. Нишава 155, срещу Румяна 
Михайлова Терзиева, гр. Елена, ул. Хаджи Йордан 
Брадата 61, и трето лице Община гр. Елена. 

Първо гражданско отделение, 000384/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1019/2008 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Асен Илиев Арсов, Монтана, ж. к. 
Пъстрина, бл. 33, вх. А, ап. 4; Йорданка Петрова 
Арсова, Монтана, ж. к. Пъстрина, бл. 33, вх. А, 
ап. 4, срещу Людмил Славчев Живков, Монтана, 
ул. Иван Александър 50, ап. 17; Бойка Борисова 
Живкова, Монтана, ул. Иван Александър 50, ап. 17. 

Първо гражданско отделение, 000457/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
429/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, пода-
дена от Марияна Иванова Филипова, Чепеларе, 
ул. Мурджовска 6, срещу Бистра Маркова Дечева, 
Чепеларе, ул. Станционна 5; Иван Марков Иванов, 
Чепеларе, ул. Мурджовска 12, и страна Никола 
Иванов Марков, Чепеларе, ул. Мурджовска 12. 

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000296/2009 по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
866/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Стоянка Иванова Стойкова чрез адвокат Росен 
Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, 
вх. Г, партер; Георги Иванов Георгиев чрез адвокат 
Росен Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев, 
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53, вх. Г, партер; Керанка Иванова Станиславова, 
чрез адвокат Росен Димитров, Варна, ул. Ген. Радко 
Димитриев 53, вх. Г, партер; Петър Герчев Стойков, 
чрез адвокат Росен Димитров, Варна, ул. Ген. Радко 
Димитриев 53, вх. Г, партер; Сирварт Кеворкова 
Георгиева, чрез адвокат Росен Димитров, Варна, 
ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер; Воислав 
Стойнев Станиславов чрез адвокат Росен Димитров, 
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 53, вх. Г, партер, 
срещу Община Варна, бул. Осми приморски полк 43. 

Второ гражданско отделение, 000434/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
555/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена 
от Никола Костадинов Колев, с. Мадара, област 
Шумен, срещу Община Шумен, бул. Славянски 17. 

Второ гражданско отделение, 000755/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
286/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена 
от Халил Салихов Маслев, съдебен адрес Пловдив, 
ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, адвокат Михаил Екимджиев, 
срещу Държавно горско стопанство, гр. Доспат, и 
страна Министерството на регионалното развитие 
и благоустройство, София; Държавна агенция по 
горите, София, бул. Хр. Ботев 55. 

Второ гражданско отделение, 001351/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
129/2008 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Антон Борисов Дяков чрез адвокат Байчева, 
София, ул. Иван Вазов 21 Б, срещу Василка Христо-
ва Райчева чрез адвокат Пенчева, София, бул. Ст. 
Стамболов 2, ет. 2; Христина Панайотова Йенсен 
чрез адвокат Пенчева, София, бул. Ст. Стамболов 
2, ет. 2; Марияна Панайотова Бедел чрез адвокат 
Пенчева, София, бул. Ст. Стамболов 2, ет. 2. 

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 004004/2008 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
189/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от областен управител на област Бургас, представи-
тел на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Бургас, ул. Цар Петър 1, срещу 
Стоян Борисов Драганов чрез адвокат С. Гонкова, 
Карнобат, ул. С. Кофраджиев 2, ет. 2; Дида Нико-
лова Дрангова чрез адвокат С. Гонкова, Карнобат, 
ул. С. Кофраджиев 2, ет. 2. 

Трето гражданско отделение, 001089/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2563/2005 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Кръстан Николов Николчов, с. Бистрица, 
област София, ул. Васил Левски 2А; Цветан Стоянов 
Аронов, с. Бистрица, област София, ул. Васил Левски 
2А; Надка Николова Амзина, с. Бистрица, област 
София, ул. Васил Левски 2А; Йорданка Илиева 
Попова, с. Бистрица, област София, ул. Ивайло 1; 
Йордан Илиев Амзин, с. Бистрица, област София, 
ул. Н. Крушкин – Чолака 76; Лазаринка Илиева 
Амзина, с. Бистрица, област София, ул. Н. Круш-
кин – Чолака 74; Павел Илиев Амзин, с. Бистрица, 
област София, ул. Младен Ангелов 2; Сашо Генчев 
Илиев, с. Бистрица, област София, ул. Младен 
Ангелов 2; Борислав Генчев Илиев, София, ж. к. 
Младост 4, бл. 439, вх. А, ет. 3, ап. 7; Ангелина 
Борисова Павлова, София, ж. к. Дружба 1, бл. 72, 
вх. А, ет. 4, ап. 9; Гергин Стоянов Нешев, София, 
ул. Николай Лилиев 32; Троян Йорданов Дръндов, 
с. Бистрица, област София, ул. Калина 8; Петър 
Йорданов Цветанов, с. Бистрица, област София, ул. 

Калина 6; Марийка Йорданова Такова, с. Бистрица, 
област София, ул. Спортист 10; Лазаринка Димитрова 
Кузманова, с. Бистрица, област София, ул. Детелина 
1; Николина Славева Амзина, с. Бистрица, област 
София, ул. Просвета 2; Албена Методиева Амзина, с. 
Бистрица, област София, ул. Просвета 2; Александър 
Методиев Амзин, с. Бистрица, област София, ул. 
Просвета 2; Васка Йорданова Амзина, с. Бистрица, 
област София, ул. Борова гора 1; Виолета Сашова 
Амзина, с. Бистрица, област София, ул. Борова гора 
1; Димитър Сашов Амзин, с. Бистрица, област Со-
фия, ул. Борова гора 1; Даниела Сашова Амзина, с. 
Бистрица, област София, ул. Борова гора 1; Димитър 
Кръстанов Мишков, гр. Бухово, бл. 17, вх. А, ап. 2; 
Величка Димитрова Мишкова, гр. Бухово, бл. 17, 
вх. А, ап. 2; Петър Йорданов Цветанов, с. Бистрица, 
ул. Калина 8, срещу Гергина Цветанова Варадинова, 
с. Бистрица, област София, ул. Янчовска река 50; 
Катя Григорова Гергова-Крушкина, с. Бистрица, 
област София, ул. Янчовска река 48; Христина Гри-
горова Христова, София, ул. Екзарх Йосиф 6; Светла 
Христова Петкова, с. Бистрица, област София, ул. 
Янчовска река 19; Цветан Бориславов Гергов чрез 
адвокат Недялкова, София, ул. Горска теменуга 37; 
Пламен Бориславов Гергов чрез адвокат Недялкова, 
София, ул. Горска теменуга 37. 

Трето гражданско отделение, 003324/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
89/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, пода-
дена от Община Добрич, ул. България 12, срещу 
Потребителна кооперация „Зора“ чрез Росалинка 
Димитрова Петрова, Добрич, бул. 25 септември 26. 

Трето гражданско отделение, 003887/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
836/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Хараламбос Димитриос Хадзопулос чрез адвокат 
А. Радев, Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 1; Донна Ива-
нова Хадзопулу чрез адвокат А. Радев, Бургас, ул. 
Ген. Гурко 9, ет. 1, срещу Христо Маринов Кичуков, 
с. Тънково, община Несебър, ул. Емона 7; Мария 
Маринова Велчева, с. Ахелой, община Поморие, ул. 
Роза 1; Тодорка Маринова Пурналиева, Варна, ул. 
Драган Цанков 23; Василка Иванова Бояджиева, 
Несебър, ул. Иван Александър 8; Милка Иванова 
Бодурова, Бургас, ж.к. Зорница бл. 32, бл. 1, ет. 6; 
Маргарита Иванова Митева, Бургас, ж.к. Изгрев 
бл. 9, вх. 7, ет. 2; Тодорка (Дора) Иванова Бодурова, 
с. Тънково, област Бургас; Злата Атанасова Беле-
ва, с. Тънково, област Бургас, ул. Китен 4; Гинка 
Русева Кондакчиева, с. Тънково, област Бургас, ул. 
Славейков 16; Атанас Димитров Кондакчиев, с. 
Тънково, област Бургас, ул. Славейков 16; Росица 
Димитрова Бинева, с. Тънково, област Бургас, ул. 
Стара планина 4; Змарагда Атанасова Томова, с. 
Тънково, област Бургас; Елена Василева Томова, 
с. Тънково, област Бургас; Любомир Димитров 
Томов, с. Тънково, област Бургас; Десислава Пен-
чева Томова, с. Тънково, област Бургас; Валентин 
Йорданов Ангелов, с. Нефела, община Враца, област 
Монтана; Руска Атанасова Зафирева, с. Тънково, 
област Бургас; Захари Василев Варчев, София, кв. 
Княжево, ул. Горска теменуга 37; Радостина Дечева 
Варчева, София, кв. Княжево, ул. Горска теменуга 37. 

Трето гражданско отделение, 004607/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
634/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода-
дена от Надежда Илиева Филипова чрез адвокат 
Иван Иванов, съдебен адрес Пловдив, ул. Райко 
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Даскалов 53, ет. 3, стая 28; Сийка Илиева Чавдарова 
чрез адвокат Иван Иванов, съдебен адрес Пловдив, 
ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, стая 28; Цветанка 
Илиева Кръстева чрез адвокат Иван Иванов, съ-
дебен адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, 
стая 28; Елена Илиева Кумчева чрез адвокат Иван 
Иванов, съдебен адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 
53, ет. 3, стая 28; Методи Илиев Панайотов чрез 
адвокат Иван Иванов, съдебен адрес Пловдив, ул. 
Райко Даскалов 53, ет. 3, стая 28, срещу Държавно 
горско стопанство – Пловдив, бул. 6 септември 93; 
Общинска служба земеделие и гори – Пловдив, ул. 
Прага 2; Регионално управление на горите – Плов-
див, Пловдив, бул. Санкт Петербург 57. 

Трето гражданско отделение, 005264/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
920/2007 по описа на Окръжен съд София, подаде-
на от Кирилка Величкова Филипова, с. Томпсън, 
област София; Димитър Данилов Филипов, с. 
Томпсън, област София; Галя Данаилова Георгиева, 
с. Томпсън, област София; „Ремонтно възстановител-
но предприятие – Кьоне“ – АД, чрез председателя 
Явор Илиев Хайтов, София, ул. Кирил Богоев 14.

Трето гражданско отделение, 000864/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
873/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Куклен театър – Русе, чрез адвокат Д. Ангелов, 
Русе, адвокатска колегия, срещу Тодор Панделиев 
Сараджалиев, Русе, ул. Н. Вапцаров 19, вх. 8, ет. 5. 

Трето гражданско отделение, 000956/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
35/2009 по описа на Окръжен съд Търговище, пода-
дена от Средно общообразователно училище „Васил 
Левски“, гр. Опака, област Търговище, срещу Тошка 
Неделчева Дянкова, гр. Попово, ул. Дряновска 54. 

Трето гражданско отделение, 000999/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
57/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, пода-
дена от Иван Петков Караиванов, Свиленград, ул. 
Бяло море 11, срещу Паулина Тодорова Севова, 
Свиленград, ул. Крайречна 57, и страна Дирекция 
„Социално подпомагане“ – Свиленград; Окръжна 
прокуратура – Хасково. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 005002/2008 по 

описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
137/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, пода-
дена от Евгения Николова Керкелова чрез адвокат 
Владимир Давчев съдебен адрес Пловдив, пл. Кочо 
Честименски 2, вх. Б, ет. 1, срещу Йордан Петров 
Михайлов, Пазарджик, ул. Княз Батенберг 27. 

Четвърто гражданско отделение, 005166/2008 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 252/2007 по описа на Окръжен съд Разград, 
подадена от Николай Маринов Иванов, гр. Исперих, 
област Разград, ж.к. Васил Априлов, бл. 4, вх. А, 
ап. 10, срещу Маринка Велчева Иванова, Шумен, 
ул. Н. Бозвели 1, ап. 1; Иван Маринов Иванов чрез 
адвокат Стоян Стоянов, Разград, ул. Русе 4. 

Четвърто гражданско отделение, 005400/2008 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 171/2008 по описа на Окръжен съд Стара 
Загора, подадена от Антон Ганчев Димитров, Стара 
Загора, ул. Боруйград 31, ет. 4, ап. 7, срещу Митко 
Петров Георгиев, Стара Загора, ул. Ген. Столетов 

60, ап. 4; Димитрина Ламбова Георгиева чрез ад-
вокат Александър Цоков Жезялков, Стара Загора, 
ул. Цар Иван Шишман 81, вх. А, ет. 1; Пламен 
Славчев Петров, Стара Загора, ул. Поп Минчо 
Кънчев 182, къща; Таня Минева Петрова, Стара 
Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 178; Севдалин Енчев 
Савов, Стара Загора, ул. Любен Каравелов 3, ет. 12, 
ап. 56; Марушка Иванова Иванова, Стара Загора, 
ул. Любен Каравелов 1; Дражко Димов Мичев, с. 
Каменец, област Плевен, ул. Стефан Караджа 34; 
Красимира Маринова Мичева, с. Каменец, област 
Плевен, ул. Стефан Караджа 34. 

Четвърто гражданско отделение, 000339/2009 
по описа на четвърто гражданско отделение на 
ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 3721/2007 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Недко Асенов Младенов, София, ул. 
Димитър Хаджикоцев 8, ет. 2, ап. 3; а) Недко Асенов 
Младенов чрез адвокат Филко Розов, София, ул. 
Граф Игнатиев 38А; Силвана Иванова Младенова, 
София, ул. Димитър Хаджикоцев 8, ет. 2, ап. 3; а) 
Силвана Иванова Младенова чрез адвокат Филко 
Розов, София, ул. Граф Игнатиев 38А, срещу Ка-
мен Ангелов Попов чрез адвокат Янко Вакрилов, 
София, ул. Княз Борис І № 120; „Д и К“ – ЕООД, 
София, ул. Земен 1. 

Четвърто гражданско отделение, 000062/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
397/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Никола Рашков Колев, с. Мечка, област Русе; 
Яна Рашкова Филева, с. Мечка, област Русе, срещу 
Снежанка Тодорова Киту, с. Мечка, област Русе; 
Владислав Атанасов Вълев, гр. Тервел, област До-
брич, ул. Димитър Дончев 69. 

Четвърто гражданско отделение, 000728/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
623/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подаде-
на от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, бул. Панчо 
Владигеров 66, район Люлин, ж. к. Люлин 2, срещу 
Пеньо Димов Пейчев, гр. Генерал Тошево, област 
Добрич, ул. Г. С. Раковски 1, вх. А, ет. 4, ап. 7. 

Четвърто гражданско отделение, 000896/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
46/2009 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена 
от „Росица“ – АД, с изпълнителен директор Мариян 
Иванов Хаджийски, Севлиево, област Габрово, ул. 
Верещагин 6; а) „Росица – АД, чрез адвокат Георги 
Петров Богданов, София, ж. к. Лозенец, ул. Кишинев 
16Б, ет. 1, ап. 1, срещу Ботьо Стефанов Ботев чрез 
адвокат Детелин Цонев, Габрово, ул. Успех 1, ет. 2. 

Четвърто гражданско отделение, 001219/2009 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3/2009 по описа на Камарата на частните съдебни 
изпълнители, подадена от частен съдебен изпълни-
тел Величко Антонов Апостолов, Пловдив, ул. Ст. 
Веркович 8/10, ет. 1, офис 1, срещу Камарата на 
частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 
7, ет. 4; Министерството на правосъдието, София, 
ул. Славянска 1; Районен център по здравеопазване, 
Пловдив, ул. Перущица 1. 

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000500/2009 по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1745/2008 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Брик груп“ – ООД, София, бул. Па-
триарх Евтимий 6, ет. 3; „Брик груп“ – ООД, чрез 
адвокат Васелка Янкова, София, бул. Черни връх 46, 
ет. 1, ап. 5, срещу Илдар Шавкатович Хабибулин, 
чрез адвокат Николай Йонков, София, ул. Христо 
Белчев 1, ет. 4. 
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Второ търговско отделение, 000516/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
111/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Тракия лизинг“ – АД, Хасково, бул. 
Съединение 67, срещу Борис Андонов Георгиев, 
чрез адвокат Владмир Дичев, Хасково, ул. Кеноли 
3; Борис Андонов Георгиев, Хасково, ул. Бистрица 5. 

Второ търговско отделение, 000573/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
185/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подаде-
на от ЕТ Цветан Манов Иванов с фирма „Мануел 
V – Цветан Манов“, Тетевен, ул. Христо Ботев 
89, срещу „Примком – България“ – ЕООД, чрез 
адвокат Магдалена Плугчева, София, ул. Балша 
5; „Примком – България“ – ЕООД, чрез адвокат 
Магдалена Плугчева, София, бул. Витоша 4. 

Второ търговско отделение, 000575/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1177/2008 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от „Нестле айс крийм България“ – АД, София, 
бул. Ломско шосе 261; „Нестле айс крийм Бълга-
рия“ – АД, чреза двокат Румен Котов, София, ул. 
Московска 21, срещу ЕТ Веселина Илиева Василева 
с фирма „Веси – Джери – Веселина Василева“, с. 
Голяма Брестница, област Ябланица; ЕТ Веселина 
Илиева Василева с фирма „Веси – Джери – Ве-
селина Василева“, чрез адвокат Десислав Димов, 
София, ул. Христо Ботев 1, ет. 1. 

Второ търговско отделение, 000593/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
330/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, по-
дадена от „Транском спед“ – ООД, София, ул. Г. 
С. Раковски 165, ет. 2, срещу „Вагонен завод Ин-
терком“ – ООД, Дряново, ул. Шипка 4; „Вагонен 
завод Интерком“ – ООД, чрез адвокат Антоанета 
Иванова, Габрово, ул. Успех 1, ет. 3. 

НА 18.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 004632/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
158/2008 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Милен Лъчезаров Кирилов чрез адвокат 
Спасова, София, ул. Княз Борис І № 83, срещу 
Събка Дачева Ставрева чрез адвокат Ставрев, 
София, ул. Бистрица 3. 

Първо гражданско отделение, 004945/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
186/2008 по описа на Окръжен съд Варна, пода-
дена от Иван Добрев Станев чрез адвокат Ташев, 
Варна, бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1, срещу 
ОС „Земеделие и гори“, с. Аврен, област Варна; 
Община с. Аврен, област Варна. 

Първо гражданско отделение, 000007/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
767/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от „Хелио – тур – С“ – АД, чрез адвокат 
Ангел Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7, сре-
щу Ница Василева Костадинова, с. Черноморец, 
област Бургас, ул. Църковна 6; Парашкев Николов 
Парашкевов, с. Черноморец, ул. Църковна 6; Керка 
Петрова Харизанова, с. Черноморец, ул. Църковна 
6; Наталия Петрова Парашкевова, с. Черноморец, 
ул. Църковна 6; Никола Парашкевов Николов, с. 
Черноморец, ул. Църковна 6. 

Първо гражданско отделение, 000437/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
823/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена 

от Георги Малинов Деянов чрез адвокат Маджаров, 
София, ул. Денкоглу 11, ет. 1, ап. 8, срещу Лилянка 
Малинова Деянова чрез адвокат Ицов, Самоков, 
пл. Захари Зограф 1. 

Първо гражданско отделение, 000595/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1760/2008 по описа на Окръжен съд Варна, по-
дадена от Кичка Христова Стойчева, Варна, ул. 
Китен 16а; Калинка Димитрова Петрова, Варна, 
ул. Черно море 9; Христо Василев Петров, Варна, 
ул. Черно море 9; Димитър Василев Петров, Варна, 
ул. Черно море 9, срещу Петър Радев Петров чрез 
адвокат Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 
10; Велика Кулева Петрова чрез адвокат Ташев, 
Варна, бул. Владислав Варненчик 10. 

Първо гражданско отделение, 000723/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
164/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, по-
дадена от Христо Петров Гьошев, гр. Стамболийски, 
ул. Тодор Каблешков 8, срещу Общинска служба 
„Земеделие и гори“, гр. Батак, пл. Освобождение 
5, и страна Община Батак, пл. Освобождение 5. 

Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 004024/2008 по 

описа на пето гражданско отделение, по касационна 
жалба срещу решението по гр. дело 1518/2007 по 
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от сре-
щу Мохамед Ахмед Осман чрез адвокат Веселин 
Павлов Ковачев, Пловдив, ул. Петко Каравелов 20, 
ет. 1, офис 1; Илмия Хасан Осман, с. Брани поле, 
община „Родопи“, област Пловдив, Ветеринарна 
лечебница № 5. 

Второ гражданско отделение, 000641/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
264/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Сийка Стоянова Гинчева, Варна, бул. Сливница 
60, ет. 4, ап. 10; Христо Янков Гинчев, Варна, бул. 
Сливница 60, ет. 4, ап. 10, срещу Катерина Георгиева 
Камбурова чрез адвокат Коста Транакиев Ставрев, 
Варна, кв. Виница, ул. Морски звуци 4; Георги Ганев 
Георгиев чрез адвокат Коста Транакиев Ставрев, 
Варна, кв. Виница, ул. Морски звуци 4; Тодор Ганев 
Георгиев чрез адвокат Коста Транакиев Ставрев, 
Варна, кв. Виница, ул. Морски звуци 4. 

Второ гражданско отделение, 000654/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
612/2003 по описа на Окръжен съд Кюстендил, 
подадена от Димитър Антонов Куманов, София, 
кв. Оборище, ул. Васил Друмев 26, срещу Райна 
Асенова Вълева-Хиршбергер, чрез адвокат Румен 
Василев Антимов, Кюстендил, ул. Демокрация 36А. 

Второ гражданско отделение, 000765/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1871/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Еленка Петрова Бойчева чрез адвокат Гинка 
Янкова, Варна, ул. Вл. Варненчик 55, ет. 4, офис 
412; Атанас Бойчев Атанасов чрез адвокат Гинка 
Янкова, Варна, ул. Вл. Варненчик 55, ет. 4, офис 
412; Мариана Бойчева Гинева, Варна, ул. Бабини 
Видини кули 10; Васил Иванов Гинев, Варна, ул. 
Бабини Видини кули 10.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003400/2007 по 

описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
346/2006 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена 
от „Шел България“ – ЕАД, чрез изпълнителния 
директор Малина Атанасова, София, ул. Резбарска 
5; „Литекс Комерс“ – АД, чрез изпълнителния 
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директор Гриша Ганчев, София, ул. Банат 10, ет. 1, 
срещу Мария Костадинова Чочева, София, ж. к. 
Красно село, бл. 184, ет. 9, ап. 41. 

Трето гражданско отделение, 003729/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
117/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, 
подадена от Севджан Билялов Халимов, Търго-
вище, ул. Кюстенджа 82, ет. 2, ап. 204; ЗПК „Лев 
Инс“ –  АД, София, бул. Цар Борис ІІІ 41, срещу 
Лиляна Косева Кънчева, Търговище, кв. Запад, 
бл. 28, ап. 18. 

Трето гражданско отделение, 004281/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
199/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подаде-
на от Боян Василев Янков, Плевен, ж. к. Дружба, 
бл. 427, вх. Д, ет. 8, ап. 21, срещу Йорданка Петкова 
Янкова чрез адвокат Николай Илиев, Плевен, ул. 
Кирил и Методий 6. 

Трето гражданско отделение, 004956/2008 по 
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
663/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена 
от Георги Димитров Георгиев, Лом, ул. Артанес 19; 
Видинска митрополия чрез адвокат Анжела Миле-
ва, Видин, Адвокатска колегия, срещу Българска 
православна църква, ръководена от Светия синод, 
София, ул. Оборище 4. 

Трето гражданско отделение, 000698/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
682/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от Рудник „Трояново – север“, клон „Мини 
Марица-изток“ – ЕАД, Раднево, срещу Светозар 
Димитров Сурчев чрез адвокат Богомил Вълев, 
Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64. 

Трето гражданско отделение, 000747/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
794/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена 
от Иванка Петрова Йорданова чрез адвокат Веселка 
Радева, Русе, пл. Хан Кубрат 1, комплекс „Балкан“, 
ет. 1, стая 103; Йордан Илиев Йорданов чрез адвокат 
Веселка Радева, Русе, пл. Хан Кубрат 1, комплекс 
„Балкан“, ет. 1, стая 103, срещу Светла Симеонова 
Георгиева чрез адвокат Пламен Маринов, Русе, ул. 
Райко Даскалов 16. 

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 003960/2008 

по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1357/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена 
от „Челопеч Майнинг“ – ЕАД, София, със съде-
бен адрес София, бул. Евлоги Георгиев 71, вх. А, 
ет. 3 – Адвокатска кантора, чрез адвокат Детелин 
Линев, срещу Борис Велинов Георгиев, София, ж. 
к. Дружба 1, бл. 84, вх. Ж, ап. 139. 

Четвърто гражданско отделение, 004738/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 587/2007 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Николай Иванов Делев, София, ж. к. 
Надежда 2, бл. 234, вх. А, ет. 11, ап. 64, срещу 
Милена Григорова Тошева, София, ж. к. Надежда 2, 
ул. Вардар 2, и страна Александър Николаев Делев 
чрез майка и законен представител Милена Тошева, 
София, ж. к. Надежда 2, ул. Вардар 2; Дирекция 
„Социално подпомагане“, район „Сердика“, София.

Четвърто гражданско отделение, 003533/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 

3080/2003 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Мария Стоименова Стоянова чрез адвокат 
Христо Михайлов, София, ул. Бреза 2, ет. 4, ап. 7, 
срещу Мая Панайотова Костова, София, ж. к. 
Младост 2, бл. 203, вх. 4, ет. 6, ап. 86 ; Елена Па-
найотова Никова, София, ж. к. Бели брези, бл. 22, 
ет. 6 ; Йордан Стоименов Станоев, с. Герман, ул. 
Проф. Васил Стоилов 3; Петър Георгиев Симеонов, 
София, кв. Надежда бл. 462, вх. А, ет. 2, ап. 25; 
Венцислав Симеонов Ангелов, София, ул. Кали-
на Вескова 1, ет. 3, ап. 6; Емил Петров Дончев 
чрез Петър Дончев, София, бул. Драган Цанков, 
бл. 59 – 63, вх. Б, ап. 19. 

Четвърто гражданско отделение, 003884/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2194/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Чоно Христов Каназирев, Сопот, област 
Пловдив, ул. Йордан Ненов 40; Лена Костова Кана-
зирева, Сопот, област Пловдив, ул. Йордан Ненов 
40, срещу Йорданка Христова Грозданова, съдебен 
адрес Карлово, ул. Димитър Събев 1, чрез адвокат 
Ерма Попова; Цветанка Асенова Грозданова, съ-
дебен адрес Карлово, ул. Димитър Събев 1, чрез 
адвокат Ерма Попова; Силвия Асенова Грозданова, 
съдебен адрес Карлово, ул. Димитър Събев 1, чрез 
адвокат Ерма Попова. 

Четвърто гражданско отделение, 004032/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 118/2008 по описа на Окръжен съд Хасково, 
подадена от Тихомир Веселинов Дялков, Дими-
тровград, бул. Георги Сава Раковски, бл. 36, вх. В, 
ап. 6, срещу „Неохим“ – АД, Димитровград, ул. 
Химкомбинатска 3. 

Четвърто гражданско отделение, 005306/2008 
по описа на второ гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
267/2008 по описа на Окръжен съд Търговище, 
подадена от „Е. ОН България продажби“ – ЕАД, 
Варна, представлявано от Бойко Димитрачков 
и Щефен Майвалд – членове на УС, Варна, ул. 
Оборище 13А, срещу Веселин Христов Цонев, гр. 
Попово, област Търговище, ж. к. Русаля, бл. 53, 
ет. 1, ап. 1. 

Четвърто гражданско отделение, 003832/2008 
по описа на трето гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
317/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Страти Павлов Гавазов, с. Нареченски 
бани, област Пловдив, срещу Общинска служба 
„Земеделие и гори“, Асеновград, област Пловдив, ул. 
Железарска 5 ; Държавно лесничейство, Асеновград, 
ул. Ал. Стамболийски 25; Регионална дирекция по 
горите, Пловдив, бул. Санкт Петербург 57. 

НА 22.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 004719/2008 по 
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1130/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подаде-
на от Пламен Петров Иванов, Монтана, ул. Ангел 
Кънчев 5; Пламен Петров Иванов чрез адвокат 
Недялка Божилова, Бургас, ул. Генерал Гурко 9, 
ет. 4 – съдебен адрес; Добромир Петров Иванов, 
Бургас, ж. к. Зорница, бл. 40, вх. 1, ет. 8, ап. 1; 
Добромир Петров Иванов чрез адвокат Недялка 
Божилова, Бургас, ул. Генерал Гурко 9, ет. 4, сре-
щу Антон Русев Марков, Бургас, ул. Перущица 54. 
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Първо гражданско отделение, 003655/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
17/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена 
от Елена Петкова Симеонова чрез адвокат Димитров, 
Кърджали, бул. Беломорски 42, ет. 1, срещу Емил 
Стефанов Стефанов, Кърджали, ул. Миньорска 6, 
бл. Роза, вх. Г, ап. 39; Красимир Асенов Моллов, 
Кърджали, ул. Васил Априлов 1, ет. 1, ап. 18. 

Първо гражданско отделение, 003970/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
940/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена 
от Георги Иванов Грънчаров чрез адвокат Циков, 
София, ул. Алабин 12, ет. 1; Екатерина Иванова 
Георгиева чрез адвокат Циков, София, ул. Алабин 
12, ет. 1; Наталия Стоядинова Витанова чрез адвокат 
Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1, срещу Симеон 
Петров Станчев чрез особен представител адвокат 
Иванова, София, ул. Алабин 33, ет. 2, к. 232; Донка 
Александрова Станчева чрез адвокат Дончев, София, 
бул. Патриарх Евтимий 16 а, ап. 1; „Д и К“ – ЕООД, 
София, бул. Г. М. Димитров 14, ет. 2, стая 301. 

Първо гражданско отделение, 004418/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
35/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил, по-
дадена от Христо Митков Дъбовски, Кюстендил, 
ул. Батак 10, срещу Териториална дирекция на 
Национална агенция за приходите – Кюстендил, 
Кюстендил, ул. Демокрация 55. 

Първо гражданско отделение, 000416/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
746/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, по-
дадена от Йорданка Цекова Жекова, Варна, бул. 
Владислав 218, бл. 48, ап. 49; Йорданка Цекова 
Жекова чрез адвокат Надежда Арнаудова, Бургас, 
ул. Трайко Китанчев 53 – съдебен адрес; Лиляна 
Цекова Вълкова, Бургас, ж. к. Възраждане, бл. 41, 
вх. А, ет. 6; Лиляна Цекова Вълкова чрез адвокат 
Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис І № 10, 
вх. Б, ет. 1 – съдебен адрес.

Първо гражданско отделение, 000528/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
229/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, по-
дадена от Ефрем Шишманов Чоков чрез адвокат 
Бойко Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 
112, срещу Общинска служба по земеделие, Смолян, 
бул. България 12; Горско стопанство, Смолян, бул. 
България 83; Горско стопанство, с. Смилян, област 
Смолян; Регионална дирекция на горите, Смолян, 
ул. Първи май 2; Община Смолян, Смолян, бул. 
България 12. 

Първо гражданско отделение, 000668/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1436/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Борис Стоянов Георгиев, гр. Бухово, ул. 
Камъка 1; Борис Стоянов Георгиев чрез адвокат 
Антония Максимова, София, ул. Хаджи Димитър 
19А, ет. 1, ап. 2 – съдебен адрес, срещу Мария 
Христова Божанова, София, ж. к. Хаджи Дими-
тър, бл. 53А, вх. Б, ет. 2, ап. 29; Ирина Стоянова 
Георгиева, София, кв. Ботунец, бл. 7А, вх. А, ет. 6, 
ап. 21; Борка Борисова Михалкова, София, ж. к. 
Люлин 3, бл. 320, вх. Е, ет. 7, ап. 131. 

Първо гражданско отделение, 000676/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1425/2006 по описа на Апелативен съд София, пода-
дена от Синдикат на българските учители, София, 
ул. Генерал Паренсов 11, срещу Министерство на 

културата, София, бул. Александър Стамболийски 17; 
Столична община, район „Средец“, София, ул. Леге 
6; Министерство на регионалното развитие и благо-
устройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19. 

Първо гражданско отделение, 000802/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
665/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от „Търговска къща Виктория“ – ООД, 
гр. Пещера, ул. Петър Горанов 13; „Търговска къща 
Виктория“ – ООД, гр. Пещера, чрез адвокат Пламен 
Хаджийски, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12, офис 
12 – съдебен адрес, срещу Елена Иванова Куцева, 
гр. Пещера, ул. Йордан Ковачев 2Б; Георги Тодоров 
Куцев, гр. Пещера, ул. Йордан Ковачев 2Б; Община 
Пещера, гр. Пещера, ул. Дойранска епопея 17. 

НА 23.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 005393/2008 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. 
дело 73/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, 
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Мос-
ковска 33, срещу Камелия Петрова Иванова чрез 
адвокат Дончев, Севлиево, ул. Д-р Иван Филипов 
38, вх. А, ап. 1. 

Първо гражданско отделение, 001381/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
879/2006 по описа на Окръжен съд София, подадена 
от Георги Кирилов Томов, гр. Костинброд, ул. Ра-
ковски 11; Надежда Йоанова Томова чрез адвокат 
Виодорова, София, ул. Лавеле 30, ет. 2, ап. 13

Първо гражданско отделение, 003147/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2056/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от „Градски транспорт“ – ЕАД, чрез адвокат Ивели-
на Владимирова, Варна, бул. Владислав Варненчик 
61, срещу Васил Тодоров Курдоманов чрез адвокат 
Анни Георгиева, Варна, бул. Владислав 277, адми-
нистративна сграда „Елпром“ – АД, ет. 4, стая 21. 

Първо гражданско отделение, 004171/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
748/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Мария Владимирова Аргирова чрез 
адвокат Васил Николов, София, ул. Г. С. Раковски 
165, вх. откъм Н. Рилски, ет. 2, вдясно – съдебен 
адрес; Едмонд Владимиров Аргиров чрез адвокат 
Васил Николов, София, ул. Г. С. Раковски 165, 
вх. откъм Н. Рилски, ет. 2, вдясно – съдебен адрес, 
срещу Владимир Георгиев Аргиров, Пазарджик, ул. 
Панайот Волов 30, ет. 7, ап. 20; Стоянка Димитрова 
Иванова, Пазарджик, ул. Константин Величков 84; 
Василка Димитрова Дъбова, с. Алеко Константи-
нов, област Пазарджик, ул. Генерал Столетов 7; 
Светла Димитрова Антонова, София, ул. Майчина 
слава 3, ет. 7, ап. 25; Марийка Ангелова Аргирова, 
Пазарджик, ул. Любен Каравелов 26 (за Мезова); 
Димитрия Павлова Белчева, Пазарджик, ул. Лю-
бен Каравелов 17; Мария Борисова Трифонова, 
Пазарджик, ул. Константин Величков 82; Христо 
Георгиев Аргиров, Панагюрище, ж. к. ОЕ-І, № 14, 
бл. 1; Мариана Георгиева Чеширова, Пазарджик, 
ул. Христо Ботев 33, ет. 1, ап. 1; Димитрия Петрова 
Филипова, Пазарджик, ж. к. Марица 18, ет. 5, ап. 18; 
Владимир Петров Аргиров, Пазарджик, ул. Христо 
Ботев 10; Мартин Владимиров Аргиров, Пазарджик, 
ул. Любен Каравелов 26; Петко Ангелов Даскалов, 
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Пазарджик, ул. Кочо Честименски 24, ет. 3, ап. 6; 
Николинка Петкова Ботина, Пазарджик, ул. Кочо 
Честименски 24, ет. 3, ап. 6. 

Първо гражданско отделение, 000156/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
548/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Димитър Петров Бекриев чрез адвокат 
Йорданова, Пловдив, ул. Цар Калоян 19, ет. 7, срещу 
„Пепе“ – ЕООД, чрез адвокат Минева, Пловдив, 
ул. Антим І №11. 

Първо гражданско отделение, 000221/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
48/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена 
от Дечко Панайотов Таргов чрез адвокат Козладеров, 
Бургас, ул. Цар Асен 7, ет. 3; Цветанка Борисова 
Мартинова чрез адвокат Козладеров, Бургас, ул. 
Цар Асен 7, ет. 3; Руслана Любенова Тодорова чрез 
адвокат Димитров, Сливен, комплекс „Печ“, ет. 1, 
офис 111; Саня Добрева Папазова чрез адвокат Ди-
митров, Сливен, комплекс „Печ“, ет. 1, офис 111; 
Екатерина Йорданова Петкова чрез адвокат Дими-
тров, Сливен, комплекс „Печ“, ет. 1, офис 111, срещу 
„Декотекс“ – АД, чрез адвокат Комсийска, Стара 
Загора, ул. Ген. Столетов 42 А; Богдана Любомиро-
ва Таргова, Пловдив, ул. Богомил 62; Фани Тенева 
Николова, София, кв. Красно село, бл. 223 А, вх. В, 
ап. 51; Борис Тенев Иванов, София, кв. Красно село, 
бл. 223 А, вх. В, ап. 51; Райна Господинова Тенева, 
София, кв. Красно село, бл. 223 А, вх. В, ап. 51. 

НА 24.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 003626/2008 по 
описа на пето гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2217/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Министерство на отбраната, София, ул. Дякон 
Игнатий 3, срещу Пламен Руменов Димитров, гр. 
Белослав, ул. Св. св. Кирил и Методий 16, вх. 4, 
ет. 3, ап. 46; Пламен Руменов Димитров чрез ад-
вокат Марияна Цочева, Бургас, ул. Генерал Гурко 
18, ет. 3 – съдебен адрес. 

Първо гражданско отделение, 000065/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
587/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена 
от Георги Георгиев Караджов чрез адвокат Миков, 
София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ап. 1, срещу 
Росен Стефанов Попадиин, София, ул. Искър 46. 

Първо гражданско отделение, 000219/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4225/2007 по описа на Софийски градски съд, по-
дадена от Димитричка Петкова Савова чрез адво-
кат Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1, 
срещу Марин Георгиев Батуров, действащ като ЕТ 
„Мартин Батуров“, чрез адвокат Мария Сиракова, 
София, ул. Цар Асен 2, ет. 1; Виктория Петрова 
Алексиева чрез адвокат Мария Сиракова, София, 
ул. Цар Асен 2, ет. 1; Орлин Маринов Георгиев 
чрез адвокат Мария Сиракова, София, ул. Цар Асен 
2, ет. 1; Ирина Маринова Георгиева чрез адвокат 
Мариана Цветкова, София, ул. Цар Асен 2, ет. 1. 

Първо гражданско отделение, 000280/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
87/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Жеко Митев Жеков, с. Порой, община Поморие, 
област Бургас; Радка Янкова Жекова, с. Порой, 
община Поморие, област Бургас, срещу ПК „Гено 
Сивов“ чрез адвокат Живко Харизанов, Поморие, 
ул. Княз Борис І № 75. 

Първо гражданско отделение, 000372/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
757/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от „Земеделска кооперация Надежда“ (в 
ликвидация), с. Лесичово, представлявана от Атанас 
Атанасов Фиткаров, и чрез адвокат Илиян Палев, 
Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1, офис 1, срещу 
Община Лесичово, област Пазарджик. 

Първо гражданско отделение, 000452/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1948/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, пода-
дена от Стоянка Георгиева Маринова чрез адвокат 
Пантов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, офис 304; 
Василка Георгиева Грозданова чрез адвокат Пантов, 
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, офис 304; Велика 
Георгиева Петрова чрез адвокат Пантов, Пловдив, 
ул. Райко Даскалов 48, офис 304, срещу БРСП 
„Автоелектроника“ чрез адвокат Събев, Пловдив, 
ул. Антим І № 20. 

Първо гражданско отделение, 000505/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3413/2006 по описа на Софийски градски съд, пода-
дена от Людмила Любенова Теодорова чрез адвокат 
Зибилянов, София, Търговски дом, ст. 439, срещу 
Кръстю Йотов Кръстев чрез адвокат Дянков, Со-
фия, ул. Ами Буе 33, ет. 3; Елка Иванова Недкова 
чрез адвокат Дянков, София, ул. Ами Буе 33, ет. 3. 

Първо гражданско отделение, 000583/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
698/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, по-
дадена от Стефан Тодоров Хубчев чрез адвокат 
Филипова, Пловдив, бул. 6 септември 193 А, ет. 3, 
офис 6, срещу Общинска служба „Земеделие и гори“, 
Смолян, бул. България 12; Регионална дирекция по 
горите, Смолян, ул. Първи май 2; Държавно горско 
стопанство – с. Смилян, област Смолян. 

НА 25.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 000527/2009 по 
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1498/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена 
от Стоянка Иванова Георгиева, Варна, кв. Виница, 
ул. Александър Кръстев 17; Анка Иванова Златева, 
гр. Белослав, ул. Арда № 9; Анка Иванова Златева 
чрез адвокат Д. Петров, Варна, ул. Цар Симеон І 
№ 6, вх. А, ет. 3, срещу Община Варна, бул. Осми 
приморски полк 43; Общинска служба „Земеделие“, 
Варна, бул. Осми приморски полк 110. 

Първо гражданско отделение, 003975/2008 по 
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, 
по касационна жалба срещу решението по гр. дело 
867/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена 
от Живка Георгиева Тодорова, Сливен, ул. Осми 
март 6, срещу Георги Паскалев Теохаров, Бургас, 
ул. Ивайло 3; Славка Славова Теохарова, Бургас, 
ул. Ивайло 3; „ИРП 25“ – ООД, Бургас, ул. Индус-
триална 3, ет. 4. 

Първо гражданско отделение, 000027/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
495/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, пода-
дена от Шина Николова Делиянчева, Смолян, ул. 
Гео Милев 87, срещу Държавно горско стопанство, 
Смолян, бул. България 83; Общинска служба „Зе-
медилие“, Смолян, бул. България 12; Регионална 
дирекция по горите, Смолян, ул. Първи май 2. 

Първо гражданско отделение, 000101/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1436/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
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подадена от Йордан Иванов Китановски, Симитли, 
ул. Руен 2, срещу Общински служба „Земеделие и 
гори“, Благоевград; Регионално управление на горите, 
Благоевград; Държавно лесничейство, Благоевград. 

Първо гражданско отделение, 000240/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2531/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подаде-
на от Деспина Карамфилова Николова, Варна, ж. 
к. Възраждане, бл. 38, вх. 1, ет. 5, ап. 12; Никола 
Генчев Николов, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 38, 
вх. 1, ет. 5, ап. 12, срещу Общинска служба „Зе-
меделие и гори“, Аксаково; Община Аксаково, ул. 
Георги Петлешев 58. 

Първо гражданско отделение, 000477/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1271/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Мария Лазарова Кирева, Разлог, об-
ласт Благоевград, ул. Черна река 51, срещу Валери 
Мирчов Каназирев, Разлог, област Благоевград, ул. 
Никола Вапцаров 12; Радослав Георгиев Кирев, 
гр. Разлог, област Благоевград, ул. Черна река 51; 
Благой Георгиев Кирев, София, ж. к. Надежда 2, 
бл. 261, вх. Г, ет. 1, ап. 81. 

Първо гражданско отделение, 000795/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
10/2009 по описа на Окръжен съд Разград, пода-
дена от Хюсние Османова Хюсеинова, с. Липник, 
област Разград, ул. Искър 6, срещу Нихат Ибрям 
Дауд, с. Липник, област Разград, ул. Чавдарци 2; 
Садифе Сабриева Хюсеинова, с. Липник, област 
Разград, ул. Искър 20; Абтула Сабриев Хюсеинов, 
с. Липник, област Разград, ул. Чавдарци 3; Мелиха 
Ахмедова Хюсеинова, с. Липник, област Разград, 
ул. Чавдарци 2. 

Първо гражданско отделение, 000803/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
759/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подаде-
на от Никола Христов Терзиев, Бургас, к-с Братя 
Миладинови, бл. 62, вх. 3, ет. 3; Богдана Георгиева 
Терзиева, Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 62, 
вх. 3, ет. 3, срещу Костадин Павлов Димитров, 
Бургас, кв. Долно Езерово, ул. Неофит Бозвели 10; 
Дора Павлова Костадинова, Бургас, ж. к. Меден 
рудник, бл. 420, вх. 9; Костадинка Пеева Георгиева, 
София, ж. к. Овча купел 1, бл. 610, вх. В; Стоян Пеев 
Арабаджиев, Бургас, ж. к. Славейков, бл. 12, вх. 4. 

Първо търговско отделение, 000488/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 1229/2008 
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от 
„Валеров – 91“ – ЕООД, с. Горно Сахрене, чрез 
адвокат Цветанка Маркова, Казанлък, ул. Славянска 
9, срещу Таша Николова Атанасова чрез адвокат 
Евгени Джурков, Казанлък, бул. Розова долина 4. 

Първо търговско отделение, 000561/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 627/2008 
по описа на Софийски градски съд, подадена от „Риск 
Електроник“ – ООД, София, бул. Цариградско шосе 
125, бл. 2; „Риск Електроник“ – ООД, чрез адвокат 
Румен Котов, София, ул. Московска 21, срещу Мария 
Йорданова Калинова-Майер чрез адвокат Светлана 
Гюрова, София, ул. Кърниградска 5, ет. 1. 

НА 26.ІІ.2010 Г. ОТ 9 Ч. 
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 000032/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 1044/2008 
по описа на Апелативен съд София, подадена от 
Събирателно дружество „Катев комерсиал – Катеви 
и сие“, София, ул. Неофит Рилски 60, ет. 5; Съби-
рателно дружество „Катев комерсиал – Катеви и 

сие“, чрез адвокат Любен Борисов Перусанов със 
съдебен адрес София, бул. Витоша 52, ет. 3, срещу 
„Ти Би Ай лизинг“ – АД, София, ул. Позитано 5; 
„Ти Би Ай лизинг“ – АД, чрез адвокат Мартин 
Апостолов с адрес София, ул. Дебър 17. 

Второ търговско отделение, 000063/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2667/2007 по описа на Софийския градски съд, пода-
дена от „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез гл. юрисконсулт 
Жана Ботева, София, ул. Калоян 1, срещу Марина 
Иванова Милева, чрез адвокат Цветан Тимов със 
съдебен адрес, София, ул. Три уши 1, ет. 1; Иван 
Петров Милев, чрез адвокат Цветан Тимов със 
съдебен адрес София, ул. Три уши 1, ет. 1. 

Второ търговско отделение, 000267/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
565/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от ЕТ Гергана Димитрова Аврамова-Ван Ден 
Хогенбанд с фирма „Исеншали БГ“, чрез адвокат 
Александър Джеров с адрес София, ул. Съборна 
5, ет. 4, срещу „Лаваойл“ – ООД, Бургас, ж. к. 
Славейков, бл. 66, ет. 6, ап. 20. 

Второ търговско отделение, 000286/2009 по каса-
ционна жалба срещу решението по гр. дело 316/2008 
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от 
Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. 
Г. М. Димитров 52А, срещу „Нова Калиопа“ – АД, 
Дулово, област Силистра, ул. Васил Левски 97. 

Второ търговско отделение, 000353/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3160/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от „Алфа – Атлантик“ – ООД, чрез адвокат 
Владимира Трачева със съдебен адрес Пловдив, ул. 
Четвърти януари 38, секция В, етаж 3, срещу Милен 
Аргиров Хаджийски, чрез адвокат Стоян Георгиев 
Донков, Пловдив, ул. Детелин Войвода 3, ет. 1. 

Второ търговско отделение, 000464/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1737/2008 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Сиджест“ – ООД, чрез адвокат Емилия 
Първанова и адвокат Васил Георгиев с адрес за 
призоваване София, ул. Петър Парчевич 9, ет. 1, 
срещу „Демакс“ – АД, чрез адвокат Владимир 
Цачев, София, ул. Веслец 32; „Образование и на-
ука“ – ЕАД, чрез адвокат Цончо Цончев с адрес 
София, ж. к. Младост 1, бл. 65, вх. 5. 

Второ търговско отделение, 000472/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
426/2008 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от „Стримон – клуб“ – ООД, чрез адвокат 
Александър Борисов Тошев със съдебен адрес, 
Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 1, срещу Теодора 
Христова Георгийска-Александрова, чрез адвокат 
Панчо Радев със съдебен адрес София, ул. Бачо 
Киро 6, ет. 4, ап. 11. 

Второ търговско отделение, 000485/2009 по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
278/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, пода-
дена от Агенция за следприватизационен контрол, 
София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу „МТС – При-
ват“ – АД, Трявна, ул. Крайна 156. 

Второ търговско отделение, 000625/2008 по описа 
на Второ търговско отделение, по касационна жал-
ба срещу решението по гр. дело 552/2007 по описа 
на Апелативен съд Велико Търново, подадена от 
„Корект трейдинг“ – ЕООД, Русе, бул. България 
123, срещу „Промар“ – ЕООД, чрез адвокат Албена 
Петрова Добрева с адрес София, ул. В. Кирков 21, 
офис 1, партер. 
13478
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Административният съд – Плевен, І състав, 
призовава Николай Маринов Петков и Огнян 
Маринов Петков, двамата с постоянен адрес с. 
Брест, община Гулянци, област Плевен, № 2, вх. А, 
ет. 1, ап. 1, сега с неизвестни адреси, да се явят в 
съда на 25.І.2010 г. в 10,30 ч. като заинтересувани 
страни по адм. д. № 556/2009, заведено от Констан-
тин Иванов Бурдиняшки против мълчалив отказ 
на община Плевен за издаване на удостоверение 
за частично въвеждане в експлоатация на обект, 
поискано със заявление № ТСУ и С 94 К-173-4 от 
28.V.2009 г. Заинтересованите страни да посочат 
съдебни адреси, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
13553

Административният съд – Пловдив, VІІІ състав, 
призовава Тодор Тодоров Коев и Петка Атанасова 
Коева с последен адрес Пловдив, ул. Средец 57, 
ет. 2, ап. 4; Койчо Койчев Коев с последен адрес 
Пловдив, ул. Звезда 5; Веселина Тодорова Коева 
с последен адрес Пловдив, ул. Виктор Юго 16, 
сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 
26.ІІ.2010 г. в 9 ч. като заинтересувани страни по 
адм. д. № 1418/2009, заведено от Ваня Койчева 
Коева-Хаузер по ЗКИР. Заинтересувани страни да 
посочат съдебни адреси, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
13552

Административният съд – София-град на ос-
нование чл. 185 и сл. АПК съобщава, че в съда 
има образувано адм. дело № 7540/2009 по описа 
на Административния съд София-град, VІІ тро-
ен състав, по жалба на Мартин Ванев Попов от 
София, подадена чрез адв. Юлиян Любомиров 
Дацев, срещу чл. 59, ал. 2 и 3, чл. 60, чл. 61, ал. 2 
и чл. 64 от Наредбата за организация на движени-
ето на територията на Столична община, приета 
с Решение № 332 по протокол № 48 от 19.V.2009 г. 
на Столичния общински съвет (СОС). Жалбопо-
дателят моли съда на прогласи нищожността на 
атакуваните разпоредби от цитираната наредба, а 
в условията на евентуалност – да ги отмени като 
незаконосъобразни. Претендира се и за присъждане 
на деловодни разноски. Всеки, който има правен 
интерес, може да се присъедини към оспорването 
или да встъпи като страна наред с административ-
ния орган до началото на устните състезания при 
всяко положение на делото, без да има право да 
иска повтаряне на извършени процесуални действия.
13607

Софийският градски съд, гр. отделение, ІV-Г 
въззивен състав, призовава Апостол Иванов Ке-
пенеров, с последен адрес София, пл. Лъвов мост 
1, ет. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда 
на 3.ІІ.2010 г. в 15,30 ч. като въззиваема страна по 
гр. д. № 107/2007, образувано по въззивна жалба 
от Румен Рангелов Пътников и др. против решение 
от 12.І.2006 г. по гр. д. № 9450/2003 по описа на 
СРС, ГК, 52-ри състав, образувано по искова молба 
от Румен Рангелов Пътников и др. против Спаска 
Любенова Кисьова по искове с правно основание 
чл. 45, ал. 1 във връзка с чл. 82 ЗЗД за сумата 
6000 лв. относно недвижим имот в гр. Банкя, ул. 
Шейново 15. Въззиваемата страна да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13640

Великопреславският районен съд, ІІ състав, 
призовава Роналд Тилл, роден на 23.ІІ.1969 г. в 
Република Германия, с удостоверена липса на ад-
ресна ре гистрация в Република България и след 
декларация по чл. 48, ал. 1 от ищцата, да се яви в 

съда на 1.ІІ.2010 г. в 10,30 ч. като ответник по гр. д. 
№ 93/2009, заведено от Халиме Алиева Тилл за развод. 
Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване 
или съдебен адресат, в противен случай делото ще 
се гледа при условията  на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13739

Районният съд – гр. Кула, призовава Владимир 
Иванов Йотов с последен адрес София, ж.к. Крас-
но село 18, вх. Г, ет. 7, ап. 84, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 3.ІІ.2010 г. в 10,30 ч. 
като ответник по гр.д. № 17/2008, образувано по 
молба на Дора Тодорова Григорова, по чл. 69 ЗН. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, 
ал. 1 ГПК (отм.).
13671

Софийският районен съд, ІІІ ГО, 90 състав, 
призовава Сиегниед Данчи с неизвестен адрес в 
страната, да се яви в съда на 16.ІІ.2010 г. в 10 ч. 
за изпълнение процедурата по чл. 131 ГПК като 
ответник по гр. д. № 1792/2009, заведено от Диана 
Любомирова Мицева-Данчи от София, за развод по 
чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в 
противен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 35, ал. 1 КМЧП.
13608

Районният съд – гр. Тервел, гр. колегия, при-
зовава Айгюл Сенаи Ахмед с последен адрес с. 
Честименско, община Тервел, област Добрич, сега 
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.ІІ.2010 г. 
в 10,30 ч. като ответник по гр. д. № 326/2009, заве-
дено от Рейхан Р. Расимов. Ответникът да посочи 
съдебен адрес, в противен случай делото ще се 
гледа при условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
13650

Ямболският районен съд, гр. отделение, уведомя-
ва Нат Уилиамс, гражданин на Нидерландия, че е 
ответник по образуваното в съда гр. д. № 2654/2009, 
заведено от Миглена Йорданова Уилиамс по чл. 99, 
ал. 1 СК, и в канцеларията на съда се намират 
преписи от исковата молба и доказателствата, ко-
ито следва да получи и след това да подаде писмен 
отговор в едномесечен срок от датата на обнарод-
ване на съобщението, като е длъжен да посочи 
доказателства и конкретни обстоятелства, които 
ще доказва с тях, и да представи всички писмени 
доказателства, с които разполага. Към отговора 
следва да бъдат приложени преписи от отговора и 
доказателствата за ищеца. Ответникът да посочи 
адрес за призоваване, в противен случай по делото 
ще му бъде назначен особен представител.
13531

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 
11 състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД 
уведомява, че има образувано гр. д. № 3543/2008, 
І гражданско отделение, 11 състав, въз основа на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за ус-
тановяване на имущество, придобито от престъпна 
дейност срещу Стойка Лилова Василева, Божидар 
Ангелов Петров и двамата с постоянен адрес Те-
тевен, ул. Равни камък 16а, вх. А, Асен Иванов 
Банков с постоянен адрес с. Лесидрен, ул. Радецки 
21, и Нели Ангелова Банкова с постоянен адрес с. 
Лесидрен, ул. Раковски 21, което е насрочено за от-
крито съдебно заседание на 1.VІ.2010 г. от 13,30 ч. 
Дава двумесечен срок от датата на обнародване 
на заинтересуваните лица да предявят претенции 
върху имуществото, притежавано от Стойка Лилова 
Василева, Божидар Ангелов Петров, Асен Иванов 
Банков и Нели Ангелова Банкова, описано, както 
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следва: от Стойка Лилова Василева: недвижим имот 
в София, ул. Нишава 37, представляващ: апартамент 
№ 9, ет. 4, изпълнен в груб строеж по смисъла на § 5, 
т. 46 ДРЗУТ съгласно констативен протокол № УТ-
9200 526 от 20.ІХ.2005 г. на Столична община, район 
„Красно село“, който апартамент е с квадратура 
48 кв.м, състоящ се от една стая, дневна-столова с 
кухненски бокс, баня-тоалетна, антре и тераса, при 
съседи: апартамент № 10, стълбищна площадка, 
двор и ул. Чепино, заедно с 2,7865 идеални части от 
общите части на сградата, равняващи се на 10,728 
кв.м, заедно с мазе № 9 с площ 5 кв.м при съседи: 
мазе № 8, коридор, мазе № 10, ул. Чепино, заедно с 
0,2902 % идеални части от общите части на сградата, 
равняващи се на 1,1175 кв.м, както и правото на 
собственост върху идеалните части от УПИ, целият с 
площ 333 кв.м по нотариален акт, а по скица с площ 
360 кв.м, съставляващ парцел ІІ с планоснимачен 
№ 580 в кв. 18 на плана на София, местност Красно 
село – Стрелбище, при съседи на целия имот: ул. 
Чепино, ул. Нишава, УПИ ІІІ-589, УПИ І-588, кои-
то идеални части са съответни на идеалните части 
от общите части на сградата, принадлежащи към 
апартамента, и се определят на базата на утвърдения 
архитектурен план на жилищния блок и разценките 
към него; мотоциклет, марка „Зонг Шен ЗС“, модел ЛЗХ 
125, с рег. № ОВ 1724 В, рама № LZSJCJL0075201857, 
двигател № ZS156FMI257400545, придобит от Стойка 
Лилова Василева; 3/4 идеални части от лек автомобил, 
марка „Сеат“, модел „Толедо“, с рег. № ОВ 7415 АМ, 
рама VSSZZZ1LZWR034492, двигател AFT187441, 
придобит от Стойка Лилова Василева; сумата от 
продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес А 
140“, с рег. № ОВ 8175 АК, рама WDB1680311J772238, 
двигател 16694030570345, в размер 10 873 лв.; сумата 
от продажбата на лек автомобил, марка „Рено 19“, 
с рег. № ОВ 7432 АР, рама VF1B53B0511832509, дви-
гател F3NL7401I219244, в размер 4674 лв.; сумата от 
продажбата на лек автомобил, марка „Опел Калибра 
2000“, с рег. № ОВ 9368 АР, рама W0L000085R1094063, 
двигател X20XEV14007090, в размер 7980 лв.; сумата 
от продажбата на лек автомобил, марка „Ауди А6“, 
с рег. № ОВ 6197 АР, рама WAUZZZ4AZSN093356, 
двигател AAH032755, в размер 7701 лв.; от Божидар 
Ангелов Петков: недвижим имот: апартамент № 15 
в гр. Тетевен, област Ловеч, ул. Равни камък 16А, 
жилищен блок „Строител“, вх. А, ет. 5, който апарта-
мент е със застроена площ 79,28 кв. м и се състои от: 
дневна, две спални, кухня, баня-тоалетна, коридор и 
тераса, при граници и съседи: север и юг – външни 
стени и двор, запад – преградна стена на вход „Б“, 
изток – стълбищна клетка и апартамент № 14, за-
едно с принадлежащите към това жилище таванско 
помещение № 15 с полезна площ 11,46 кв.м, при гра-
ници и съседи: север – външна стена, юг – коридор, 
запад – таван № 14, изток – стълбищна клетка и 
общо помещение, а така също и избено помещение 
№ 8 с полезна площ 13,16 кв.м, при граници и съседи: 
юг – външна стена, север – коридор, запад – мазе 
№ 9, изток – мазе № 7, заедно с 2,80694 % идеални 
части от общите части на сградата и правото на 
строеж върху УПИ (държавна собственост) с площ 
1163 кв. м, съответстващ на парцел ІV от квартал 
92 по подробния устройствен план на гр. Тетевен 
от 1969 г., при граници и съседи на имота – от 
всички страни улици; недвижим имот: урегулиран 
поземлен имот с площ 1200 кв.м, съответстващ на 
парцел V  с кадастрален № 354 в кв. 50 по ПУП на 
с. Дъбен от 1995 г., при граници и съседи по скица: 
улица, НУПИ ІV-353 на Вуна Петрова Недкова, 
УПИ VІ-354 – собствен на продавача, и земеделска 

земя, както и построените в този имот двуетажна 
жилищна сграда, масивна стопанска сграда, двуе-
тажна паянтова стопанска сграда и навес; от Асен 
Ивов Банков и Нели Ангелова Банкова: недвижим имот: 
незастроен урегулиран поземлен имот № VІ-354 в 
кв. 50 по ПУП на с. Дъбен от 1995 г. с площ около 
865 кв.м, при граници и съседи по скица: улица от 
две страни, НУПИ V-354 – собствен на продавача, 
и земеделска земя.
13642

Софийският градски съд, І гр. отделение, 1 
състав, на основание чл. 28, ал. 5 във връзка с 
ал. 1 ЗОПДИППД уведомява, че има образувано 
гр. д. № 6938/2009, гражданско отделение, 1 състав, 
въз основа на постъпило мотивирано искане от 
Комисията за установяване на имущество, придо-
бито от престъпна дейност срещу Даниела Богда-
нова Цонкова, Марсел Йорданов Цонков и Джули-
яна Йордан Цонкова, и тримата с постоянен адрес: 
София, ж. к. Люлин, бл. 817, вх. Б, ет. 6, ап. 42, и 
същото е насрочено за първо открито съдебно за-
седание на 23.ІІІ.2010 г. от 13,30 ч. Дава тридесет-
дневен срок от датата на обнародване на заинте-
ресуваните лица да предявят претенции върху 
имуществото, притежавано от Даниела Богданова 
Цонкова, Марсел Йорданов Цонков и Джулияна 
Йордан Цонкова, описано, както следва: от Дани-
ела Богданова Цонкова – 4/6 ид. ч., от Марсел Йор-
данов Цонков – 1/6 ид. ч., и от Джулияна Йордан 
Цонкова – 1/6 ид. ч.: апартамент № 41, ет. 6 в жи-
лищна сграда – блок 817, вх. Б, построен върху 
държавна земя в София, ж. к. Люлин, състоящ се 
от една стая, кухня и обслужващи помещения, със 
застроена площ 43,75 кв. м и избено помещение 
№ 17 с полезна площ 3 кв. м, заедно с 1,544 % за 
вх. А и вх. Б идеални части от общите части на 
сградата и съответните идеални части от правото 
на строеж върху мястото, при съседи на жилище-
то: изток – зелена площ, запад – стълбище, се-
вер – ап. № 40, собственост на Виолетка Богдано-
ва, юг – ап. 42, собственост на Петър Алексиев, 
отгоре – ап. № 44, собственост на Румяна Дулен-
дарова, отдолу – ап. № 38 – собственост на Стан-
ка Прокопова, и на избеното помещение: из-
ток – мазе № 17, Виолета Богданова, запад – ко-
ридор, и север – коридор; 1/3 ид. част от ливада с 
площ 1797 кв. м, съставляваща имот № 007001 по 
картата на землището на с. Иваняне, Банкя, м. 
Завоите, VI категория, при съседи: н-ци на Георги 
Венков Манолов, Стефан Николов Тасев, имот 
№ 007099 на неидентифициран собственик; 1/3 ид. 
част от ливада с площ 1000 кв. м, съставляваща 
имот № 007100 по картата на землището на с. 
Иваняне, гр. Банкя, м. Лочките, VI категория, при 
съседи: имот № 007101 на неидентифициран соб-
ственик, н-ци на Стефка Андонова Коцева, имот 
№ 007079 на неидентифициран собственик; 1/3 ид. 
част от ливада с площ 1030 кв. м, съставляваща 
имот № 016116 по картата на землището на с. Ива-
няне, гр. Банкя, м. Боро, VI категория, при съседи: 
н-ци на Милан Тричков Минков, н-ци на Борис 
Михайлов Соколов, н-ци на Лозан Добренов Велич-
ков, н-ци на Любомир Найденов Енчев, полски 
път; неурегулиран поземлен имот (нива) с площ 
6023 кв. м в София, с. Обеля, при съседи: имот 
№ 87 – полски път на СО, имот № 17001 на н-ци 
на Георги Манолов Гълъбов, имот № 17044 – н-ци 
на Таско Минков Колев, имот № 17043 – н-ци на 
Павел Милушев Хранов, и имот № 90 – полски 
път; неурегулиран поземлен имот (нива) с площ 
4677 кв. м в София, с. Обеля, община Връбница, 
четвърта категория, м. Кошара, представляващ 
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имот № 2036 по плана за земеразделяне на София, 
с. Обеля, при съседи: имот № 2035 на н-ци на Ге-
орги Венков Величков, имот № 2077 на н-ци на 
Никола Модев Виденов, имот № 52 – полски път 
на СО, имот № 2045 на н-ци на Стоян Димитров 
и Паун Тотов Илиев, имот № 2096 на н-ци на Сто-
ян Димитров и Паун Тотов Илиев; неурегулиран 
поземлен имот (нива) с площ 4210 кв. м в София, 
с. Обеля, община Връбница, четвърта категория, 
м. Форта, представляващ имот № 2055 по плана 
за земеразделяне на София, с. Обеля, при съседи: 
имот № 2102 на държавен поземлен фонд, имот 
№ 2056 на н-ци на Михаил Георгиев Митрев, имот 
№ 2054 на н-ци на Никола Модев Виденов, имот 
№ 2049 на н-ци на Иглика Цветанова Костова и 
имот № 2052 на н-ци на Георги Цветанов Димитров; 
замяната се извършва без уравнение в пари поради 
съгласието на страните; 1/21 от следните недвижи-
ми имоти: неурегулиран поземлен имот (нива) с 
площ 6023 кв. м в София, с. Обеля, община Връб-
ница, четвърта категория, м. Тръниците, предста-
вляващ имот № 17045 по плана за земеразделяне 
на София, с. Обеля, при съседи: имот № 87 – пол-
ски път на СО, имот № 17001 на н-ци на Георги 
Манолов Гълъбов, имот № 17044 на н-ци на Таско 
Минков Колев, имот № 17043 на н-ци на Павел 
Милушев Хранов и имот № 90 – полски път; неу-
регулиран поземлен имот (нива) с площ 4677 кв. м, 
в София, с. Обеля, община Връбница, четвърта 
категория, м. Кошара, представляващ имот № 2036 
по плана за земеразделяне на София, с. Обеля, при 
съседи: имот № 2035 на н-ци на Георги Венков 
Величков, имот № 2077 на н-ци на Никола Модев 
Виденов, имот № 2045 на н-ци на Стоян Димитров 
и Паун Тотов Илиев, имот № 2096 на н-ци на Сто-
ян Димитров и Паун Тотов Илиев и неурегулиран 
поземлен имот (нива) с площ от 4210 кв. м, в София, 
с. Обеля, община Връбница, четвърта категория, 
м. Форта, представляващ имот № 2055 по плана 
за земеразделяне на София, с. Обеля, при съседи: 
имот № 2102 на държавен поземлен фонд, имот 
№ 2056 на н-ци на Михаил Георгиев Митрев, имот 
№ 2054 на н-ци на Никола Модев Виденов, имот 
№ 2049 на н-ци на Иглика Цветанова Костова и 
имот № 2052 на н-ци на Георги Цветанов Димитров; 
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „500“ Д.К. 
№ С 99 00 КВ, с рама №WDB1240361В910255, дви-
гател № 11997412007146, първа регистрация 6.
ІІІ.1993 г., собственост на Йордан Цонков Цонков, 
придобит с договор от 05.03.2001 г. за покупко-
продажба на МПС; лек автомобил марка „Мерцедес“, 
модел „С 320 ЦДИ” с Д. К. № СА 39 57 АХ, с рама 
№ WDB2200261А145468, двигател № 61396030028178, 
цвят – сив металик, първа регистрация 28.ІХ.2000 г., 
собственост на Йордан Цонков Цонков, придобит 
с договор от 25.Х.2007 г. за покупко-продажба на 
МПС; товарно ремарке марка „AGADOS“, модел 
„КАNGARОО 12 N1“, шаси № ТКХК121755СNА7638, 
цвят – сив, първа регистрация 14.VІІ.2005 г., соб-
ственост на Йордан Цонков Цонков, придобит с 
договор от 12.VІІ.2005 г. за покупко-продажба на 
МПС; ремарке марка „UMBRА RIMORCHI“, модел 
„UR-IМ7ВN/С DR“, шаси № ZDЕURIМ7ВN0000316, 
първа регистрация 11.V.2006 г., собственост на 
Йордан Цонков Цонков, придобит с договор от 
11.V.2006 г. за покупко-продажба на МПС; ремарке 
марка „UMВRА RIMORCHI“, модел „1М5В“, шаси 
№ ZDЕUR1М5В00000611, първа регистрация 
10.VІ.2005 г., собственост на Йордан Цонков Цонков, 
придобит с договор от 11.V.2006 г. за покупко-про-
дажба на МПС, собственост на Йордан Цонков 
Цонков, придобит с договор от 8.VІ.2005 г. за по-
купко-продажба на МПС; 100 % от дружествените 
дялова от капитала на „Панама 2005“ – ЕООД, 

ф. д. № 2198/2006 г. по описа на СГС, равняващи 
се на 5000 лв.; 50 % от дружествените дялове от 
капитала на „Айс – Ем – Джи“ – ООД, ф. д. 
№ 15221/96 г. по описа на СГС, равняващи се на 
2500 лв.; сумата от 25 000 лв., получена от продаж-
бата на лек автомобил марка „GМС“, модел „Тайфун“ 
с  Д. К. № С 2154 АА, с  рама № 1GDCТ18Z9Р0811430, 
двигател № ТР0811430, придобит от проверяваното 
лице Йордан Цонков Цонков с договор от 11.09.2000 г. 
за покупко-продажба на МПС и продаден с договор 
от 7.ІІІ.2006 г. за покупко-продажба на МПС; су-
мата от 3700 лв., получена от продажбата на лек 
автомобил марка „Мерцедес“, модел „190” с Д. К. 
№ С 1083 СК, с рама № WDВ20102412043911, дви-
гател № 10296112014400, придобит от Даниела 
Цонкова с договор от 30.І.1997 г. за покупко-про-
дажба на МПС и продаден с договор от 5.І.2006 г. 
за покупко-продажба на МПС; от Марсел Йорданов 
Цонков на основание чл. 9 ЗОПДИППД: апартамент 
№ 44 в София, ет. 7, в жилищна сграда – блок 817, 
вход Б, комплекс Люлин, състоящ се от една стая, 
кухня и сервизни помещения, със застроена площ 
43,75 кв. м, при съседи: изток – тревна площ, за-
пад – стълбище, север – ап. № 43, собственост на 
сем. Петрови, юг – ап. № 45, собстевност на сем. 
Димитрови, отгоре – ап. № 47, собственост на сем. 
Петрови, отдолу – ап. № 41, собственост на сем. 
Лазарови, заедно с избено помещение № 20 с площ 
3,65 кв. м, при съседи: изток – мазе 19, собственост 
на сем. Петрови, запад – мазе 21, собственост на 
сем. Димитрови, север – мазе от вх. А, юг – ко-
ридор, заедно с 1,529 % идеални части от общите 
части на сградата и правото на строеж върху дър-
жавна земя; апартамент № 13 в София, ж. к. Хи-
подрума, ул. Софийски герой 9, бл. 112, вх. А, ет. 5, 
със застроена площ 47,46 кв. м, състоящ се от: 
стая, трапезария – бокс, баня и тоалетна, при 
съседи: североизток – стълбищна площадка, юго-
изток – ап. № 12 на Цветана Тодорова Такева и 
Парашкева Цветанова Тричкова, югозапад – ул. 
Софийски герой, и северозапад – ап. № 14 на 
Велин Тодоров Тричков, заедно с избено помеще-
ние № 33 с полезна площ 3,46 кв. м, при съседи: 
североизток – мазе № 34 на Люба Симеонова 
Бончева, югоизток – мазе № 35 на Кирил Ставрев 
Митов и Суза Тодорова Митова, югозапад – ул. 
Софийски герой и северозапад – коридор, заедно 
с 1,256 % идеални части от общите части на сгра-
дата и толкова идеални части от правото на стро-
еж върху дворното място, цялото с площ 1556 кв. 
м, съставляващо парцели: I, II, III, XXI, XXII, 
XXIII, от кв. 306, по плана на кв. „Хиподрума“ – Со-
фия, и апартамент № 16 в София, ж. к. Хиподрума, 
ул. Софийски герой 9, бл. 112, вх. А, ет. 6, със 
застроена площ 49,27 кв. м, състоящ се от: стая, 
трапезария – бокс, баня и тоалетна, при съседи: 
североизток – стълбищна площадка, югоиз-
ток – ап. № 15 на Красимира Благоева Денкова, 
югозапад – ул. Софийски герой, и североза-
пад – ап. № 17 на Магдалена Благоева Антика-
джиева, заедно с избено помещение № 39 с полез-
на площ 4,12 кв. м, при съседи: североизток – мазе 
№ 40 на Величко Димитров Георгиев, югоиз-
ток – мазе № 38 на Николай Стефанов Шиваров, 
югозапад – ул. Софийски герой, северозапад – ко-
ридор, заедно с 1,293 % идеални части от общите 
части на сградата и толкова идеални части от 
правото на строеж върху дворното място, цялото 
с площ 1556 кв. м, съставляващо парцели: I, II, III, 
XXI, XXII, XXIII, от квартал 306 по плана на кв. 
Хиподрума – София.
13582
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 5644/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Секме“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Ружа 
8, ет. 13, ап. 60, и с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
счетоводни и одиторски услуги, строителство, 
търговия с недвижими имоти, продажба на стоки 
от собствено производство, търговско представи-
телство и ресторантьорство, комисионни сделки, 
хотелиерски, туристически, рекламни, информа-
ционни, програмни, импресарски и други услуги, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик на капитала „Гроуинг 
Маркетс“ – ЕООД, и се управлява и представлява 
от Мариус Савицкас.
50277

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 5729/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Суегър клуб“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка 195, и с 
предмет на дейност: търговска дейност в страната 
и в чужбина, посредническа и комисионна дейност, 
търговско представителство, производство на стоки, 
предоставяне на комплексни услуги. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Бистра Ве-
ликова Лефтерова и Мирела Пламенова Матеева 
и се управлява и представлява от съдружниците 
заедно и поотделно.
50278

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5645/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена от-
говорност „Антис“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Варна, ул. Ружа 8, ет. 13, ап. 60, и 
с предмет на дейност: покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, прера-
ботен или обработен вид, счетоводни и одиторски 
услуги, строителство, търговия с недвижими имо-
ти, продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и ресторантьорство, 
комисионни сделки, хотелиерски, туристически, рек-
ламни, информационни, програмни, импресарски 
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала 
„Гроуинг Маркетс“ – ЕООД, и се управлява и 
представлява от Мариус Савицкас.
50279

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 2728/2007 вписа промени за „Интерак-
тив бизнес партнерс“ – ЕАД: вписва промяна във 
фирмата от „Интерактив бизнес партнерс“ – ЕАД, 
на „Интерактив бизнес партнерс“ – АД; вписва 
нов устав.
50280

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 4062/2006 вписа промени 
за „Инсайд“ – ЕООД: вписва нов адрес на уп-
равление – Варна, ул. Александър Дякович 16, 
ет. 6, мезонет 3; приема и прилага актуализиран 
учредителен акт.
50281

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5651/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Бул строй ин“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Варна, ул. Кап. Петко войвода 45, ет. 5, 
ап. 18, и с предмет на дейност: строително-мон-
тажна дейност, посредническа дейност, всякаква 
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Марин Ни-
колаев Хаджимаринов и Ивайло Стоянов Добрев 
и се управлява и представлява от съдружниците 
заедно и поотделно.
50282

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5708/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност „Ме-
гозор“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Варна, бул. Съборни 11, ет. 2, офис 3, и с предмет 
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, 
консултантска и експертна дейност, търговско 
представителство и посредничество, маркетинг и 
мениджмънт услуги, посредничество при сделки с 
недвижими имоти, търговска реализация на вся-
какви стоки, незабранени със закон, комисионни 
и лизингови сделки, строителна и ремонтна дей-
ност, транспортна дейност, туристическа дейност 
(след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, 
покупка и управление на недвижими имоти и други 
дейности, разрешени със закон. Дружеството е с 
капитал 20 000 лв., със съдружници „Мего“ – ООД, 
и Григорий Вовк и се управлява и представлява от 
Александр Мороз.
50283

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. 
по ф.д. № 915/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества промени за „Агромит 3“ – ЕООД: 
заличава като едноличен собственик и управител 
Марин Георгиев Марков и вписва като такъв Юлия 
Караатанасова; вписва нов адрес на управление – ул. 
Цар Симеон I № 12, ет. 2.
50284

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2007 г. 
по ф.д. № 3470/2006 вписа в регистъра за търговски 
дружества промяна за „Голд корпорейшън“ – ООД: 
вписва увеличаване на капитала на дружеството 
от 5000 лв. на 1 570 000 лв.
50285

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5493/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Папайоану Петрос естейт“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар 
Калоян 22, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: по-
купка на стоки и други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, про-
дажба на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки, складови сделки, 
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с ин-
телектуална собственост, хотелиерски, туристически 
услуги и ресторантьорство (след издаване на лиценз), 
рекламна, програмна, импресарска, печатна дейност, 
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими 
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с ка-
питал 5000 лв., със собственик на капитала Петрос 
Папайоану, който го управлява и представлява.
50286
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5539/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Булова“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Варна, местност Акчелар, парцел 866, 
ап. 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки 
и други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид в страната и в чуж-
бина, продажба на стоки от собствено производство 
в страната и в чужбина, търговия и производство 
в страната и в чужбина на стоки в областта на 
очната оптика, оптическите услуги и контактоло-
гията – оптични рамки, оптични стъкла, очила, 
оптични контактни лещи и разтвори за тях и др., 
строеж, покупка, проектиране или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, превозни, 
спедиционни и комисионни сделки в страната и в 
чужбина, пътнически, товарни и транспортни услу-
ги в страната и в чужбина, агентство на местни и 
чуждестранни лица в страната и в чужбина, търгов-
ско представителство и посредничество, складови 
сделки, сделки с интелектуална собственост, хоте-
лиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски и развле-
кателни услуги, като за дейностите, подлежащи на 
разрешителен режим – след снабдяване с лиценз. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Гастон К.М. Ван Потелберг, който го 
управлява и представлява.
50287

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. 
по ф.д. № 4990/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена от-
говорност „Медия плюс“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, бул. Св. Иван Рилски 
29, вх. Б, ап. 34, и с предмет на дейност: издател-
ска, рекламна, информационна дейност, печат и 
разпространение на рекламни материали и стоки, 
обучение, консултантски и маркетингови услуги, 
научноизследователска дейност, търговска, посред-
ническа дейност в страната и в чужбина – внос, 
износ, реекспорт на всякакъв вид стоки и продукти, 
комисионна търговия, откриване и поддържане на 
кафе, снекбар, бързи закуски, хотелиерство, рес-
торантьорство, транспортна дейност, фризьорство, 
козметика и масаж, шивашки услуги, производство 
на електрически и електронни системи, ремонт 
и боядисване на автомобили, търговия с валута, 
производство на филми, видео- и звукозаписи и 
търговия с тях, автосервизна дейност, спедиторска 
дейност, туристически услуги – организиране на 
екскурзии в страната и в чужбина, проектиране 
и строителство, покупко-продажба, отдаване под 
наем и стопанисване на движимо и недвижимо 
имущество, всякаква друга незабранена със закон 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Лъчезар Василев Борисов, 
който го управлява и представлява.
50288

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5680/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Хоумър“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление Варна, местност Свети Никола 2 № 340, и с 
предмет на дейност: покупка и продажба на стоки, 
хотелиерство и ресторантьорство, консултантска 
дейност, покупка, проектиране, строеж и обзавеж-
дане на недвижими имоти, вкл. с цел продажба, 
инженерингова дейност, представителство и посред-

нически услуги, лизингова дейност, производство 
и реализация на изделия за бита, промишлеността 
и селското стопанство, сделки с интелектуална 
собственост, рекламна и информационна дейност, 
комплексни автоуслуги, маркетинг и мениджмънт, 
счетоводни и данъчни консултации, счетоводни 
услуги, представителство и посредничество на 
физически и юридически лица. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Калин Цветанов 
Цветков, Светослав Каменов Милушев и Констан-
тин Иванов Цонев и се управлява и представлява 
от съдружниците заедно и поотделно.
50289

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5374/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Макларън електрикъл“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, бул. Сливница 5, и с 
предмет на дейност: търговия, транспорт, внос и 
износ, търговско представителство, посредничество 
и дистрибуторство, комисионни, спедиционни и пре-
возни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни 
и информационни услуги, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква 
друга търговска дейност (след получаване и пред-
ставяне на лиценз или разрешително от държавен 
орган, ако законът го изисква за упражняването 
на съответната дейност). Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Алистър Макларън Ууд 
и Луйз Емили Александра Ууд и се управлява и 
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
50290

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 1302/2006 вписа промени за „Жълтата 
планина“ – ООД: вписва промяна във фирмата на 
„Жълтата планина“ – ЕООД; заличава като упра-
вител и представляващ Светла Стоянова Стоянова.
50291

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5828/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Кнауер“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Варна, ул. Ген. Столетов 83, ет. 2, ап. 4, 
и с предмет на дейност: посреднически услуги при 
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 
недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, външна и 
вътрешна търговия, търговско представителство на 
български и чуждестранни физически и юридиче-
ски лица, рекламна, импресарска, посредническа, 
комисионна и консултантска дейност, рекламни 
услуги, софтуерно обслужване, транспортни услуги, 
вкл. таксиметров превоз на пътници, строител-
но-монтажна и ремонтна дейност в страната и в 
чужбина, производство на строителни материали и 
търговия с тях. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на капитала Щефан Оливер Кнауер, 
който го управлява и представлява.
50292

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 1406/2006 вписа промени за 
„Клима инженеринг“ – ООД: вписва нов адрес на 
управление – Варна, ул. Неофит Рилски 24; вписва 
увеличение на капитала от 5100 лв. на 5200 лв.; 
заличава като съдружник и управител Пламен 
Николаев Николов; допълва предмета на дейност 
с „монтаж на ОВК и В и К инсталации“.
50293
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5143/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Стела енд Анди инвестмънт“ – ООД, със седа-
лище и адрес на управление с. Аврен, ул. Кирил 
и Методий 13, и с предмет на дейност: покупка на 
стоки и други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки, стоков контрол, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни, спортни, развлекателни, импресарски или 
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, дизайн и про-
изводство на текстилни изделия, външнотърговска 
дейност – внос, износ – хранителни и нехранителни 
стоки и стоки за бита. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Андрю Уилям Хол и 
Стела Анн Хол и се управлява и представлява от 
съдружниците и поотделно.
50294

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5543/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена от-
говорност „Тед комерс“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Доктор Железкова 
25, ет. 6, ап. 71, и с предмет на дейност: консул-
тантска дейност, търговия и услуги с недвижимо 
имущество, търговска дейност в страната и в 
чужбина, външноикономическа дейност, търговско 
представителство и агентство, покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, услуги в областта 
на бита, промишлеността и селското стопанство, 
развлекателни игри (след съответното разрешение), 
интернет услуги, поддръжка, сглобка и продажба на 
компютри, производство на стоки с цел продажба. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Теодор Тодоров Панков, който го уп-
равлява и представлява.
50295

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 5548/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Гея 2007“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Пирин 
2, ап. 21, и с предмет на дейност: консултантска, 
мениджърска и посредническа дейност при сделки 
с недвижими имоти, услуги в областта на спорта 
и туризма, хотелиерство, международен туризъм 
и спомагателни дейности във връзка с тях, инже-
нерингови услуги в строителството, консултантска 
дейност по отопление, вентилация и климатизация, 
производство и реализация на стоки в областта 
на строителството, експорт и импорт, рекламна 
и посредническа дейност в страната и в чужбина, 
търговска дейност – внос и износ, транспортна 
дейност с леки и тежкотоварни автомобили в стра-
ната и в чужбина, битови услуги на населението 
и фирми, сделки с недвижими имоти, комуника-
ционни услуги, софтуер, хардуер, интернет услуги, 
информационни системи, маркетинг и мениджмънт, 
консултантски услуги, комисионни, спедиционни и 
складови сделки, хотелиерски, туристически, ре-
кламни или други услуги, сделки с интелектуална 
собственост, лизинг, търговско представителство и 
посредничество, машинопис и обработка на данни. 

Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Тодорка Стоянова Читарлиева, която 
го управлява и представлява.
50296

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5499/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Пламет“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 1, вх. 1, ет. 6, 
ап. 34, и с предмет на дейност: производство на 
метални изделия, алуминиева и PVC дограма, 
проучване, проектиране, строителство, ремонт и 
експлоатация на сгради и съоръжения, участия в 
тръжни процедури и обществени поръчки, търгов-
ско представителство и посредничество, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, посредническа дейност при покупко-
продажба на недвижими имоти, наемни отношения, 
вътрешно- и външнотърговска дейност, комиси-
онна и консигнационна търговия, хотелиерство и 
ресторантьорство (след лиценз), туроператорска и 
туристическа агентска дейност (след лиценз), рекла-
ма, маркетинг, лизинг, консултации, спедиторска 
и транспортна дейност, селскостопанска дейност, 
производство на стоки и извършване на услуги. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Желязко Стойков Георгиев и Митко Янков Желев 
и се управлява и представлява от съдружниците 
заедно и поотделно.
50297

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 4/2001 вписа промени за „ЛЖ“ – ООД: 
заличава като съдружник, управител и предста-
вляващ Галина Йорданова Калушева; вписва като 
съдружници, управители и представляващи Любомир 
Господинов Панайотов и Мартин Миленов Кондов; 
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 8000 лв.
50298

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че прове-
реният и приет от общото събрание на акционерите 
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Варненски 
бряг 98“ – АД, по ф.д. № 1775/98 е представен в 
търговския регистър.
50299

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5544/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Джей Ест“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Варна, ул. Капитан Петко войвода 
42, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: търговия, 
реклама, посредничество. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик на капитала Юлиян Горя-
нов Николов, който го управлява и представлява.
50813

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 4066/2007 вписа промени за „Кивикум-
пу“ – ООД: вписва като съдружници Кирси Инари 
Яаско и Хейки Урьо Йоханес Кумпула; вписва като 
управител и представляващ Кирси Инари Яаско, 
който ще управлява и представлява дружеството 
заедно и поотделно с другия управител Синика 
Мариане Раудаскоски.
50814

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 4932/2007 вписа промени за „Констан-
тинас – Булпартнерс“ – ООД: вписва ново наиме-
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нование: „Константинас – Булпартнерс“ – ЕООД; 
заличава като съдружници Константинас Йежовас 
и Юстас Венкус; вписва като едноличен собственик 
„Пропърти мениджмънт“; заличава като управител 
и представляващ Константинас Йежовас; вписва 
като управител и представляващ Юстас Венскус.
50815

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 237/2000 вписа промени 
за „Василева“ – ЕООД: заличава като управител 
Румянка Пейкова Янева; вписва като управител 
Роза Крумова Аначкова.
50816

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. 
по ф.д. № 5241/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Радеви 88“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление гр. Вълчи дол, ул. Димитър 
Благоев 10А, и с предмет на дейност: вътрешни 
и международни превози на товари и пътници, 
търговска дейност в страната и в чужбина, тур-
операторска и турагентска дейност, хотелиерство 
и ресторантьорство, търговско представителство и 
посредничество, спедиционна, складова, лизингова, 
проектантска дейност, инженерингова, маркетин-
гова и рекламна дейност, покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, производство и 
изкупуване на селскостопанска продукция с цел 
продажба в първоначален, преработен или обра-
ботен вид, продажба на стоки от собствено произ-
водство, строителство и посреднически услуги при 
покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на 
недвижими имоти, производство и монтаж на PVC 
и алуминиева дограма, строителни и монтажни 
работи, в т.ч. топло- и хидроизолации, ремонт на 
битова техника, информационна и консултантска 
дейност, счетоводни и педагогически услуги. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със собственик на 
капитала Радко Димитров Радев, който го управлява 
и представлява.
50817

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 1328/96 вписа промени за „Христо Бо-
тев“ – ЕАД: заличава като член на съвета на ди-
ректорите Евгени Асенов Митов; вписва като член 
на съвета на директорите Георги Великов Великов.
50818

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение 
от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 2742/2004 вписа прекра-
тяването на „Интернет травел сървиз“ – ООД, и го 
обявява в ликвидация с ликвидатор Здравко Иванов 
Георгиев и със срок за ликвидацията 2 месеца.
50819

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5766/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Лусинда кей“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Варна, ул. Александър Дякович 20, 
ет. 1, офис 3, и с предмет на дейност: строител-
но предприемачество, проучване, проектиране, 
строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна 
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 
вид, продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и ресторантьорство, 

комисионни сделки, хотелиерски, туристически, ре-
кламни, информационни, програмни, импресарски 
и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Дел Томас Мак 
Комби и Шерил Сюзан Мак Комби и се управлява 
и представлява от Дел Томас Мак Комби.
50820

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5767/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Алиса енд Макеева“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Варна, ул. Алек-
сандър Дякович 20, ет. 1, ап. 3, и с предмет на 
дейност: строително предприемачество, проучване, 
проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна 
и ремонтна дейност, търговска дейност в страната 
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, търговско представителство и ресто-
рантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, ту-
ристически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски и други услуги, покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Антонина Макеева, която го управлява 
и представлява.
50821

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 5770/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „КМБ бест оф България пропърти 
девелоперс груп оф къмпанис“ – ООД, със седали-
ще и адрес на управление Варна, ул. Александър 
Дякович 20, ет. 1, офис 3, и с предмет на дейност: 
строително предприемачество, проучване, проек-
тиране, строителна, инвеститорска, монтажна и 
ремонтна дейност, търговска дейност в страната 
и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, търговско представителство и рес-
торантьорство, комисионни сделки, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски и други услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба. Дружеството е с капитал 6000 лв., със 
съдружници Андреас Кашулис, Харис Менелау и 
Александър Бестон и се управлява и представлява 
от Андреас Кашулис.
50822

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 3809/99 вписа промени за 
„Евгения 74“ – ЕООД: вписва като съдружник и 
управител Татяна Станиславовна Кузменко, която 
ще представлява дружеството заедно и поотделно 
с другия управител; вписва промяна в наименова-
нието: „Евгения 74“ – ООД.
50823

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 2985/2003 вписа промени 
за „Привилидж“ – ЕООД: вписва като съдружник 
„Хепи“ – АД; вписва промяна на наименованието 
на дружеството: „Привилидж“ – ООД; вписва ново 
седалище и адрес на управление: Варна, бул. Цар 
Освободител 25.
50824
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 2364/2005 вписа промени за „Газ флоу 
контрол“ – АД: заличава като член на съвета на 
директорите Добромир Христов Атанасов; зали-
чава като представляващ дружеството Снежана 
Димитрова Христова; вписва като член на съвета 
на директорите и изпълнителен директор, предста-
вляващ дружеството, Никола Грудев Дуков.
50825

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. 
по ф.д. № 4792/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Сън флалър“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I 
№ 33А, и с предмет на дейност: покупко-продажба 
на имоти, къщи, апартаменти, различни видове 
продукция и производствено оборудване, строителна 
дейност – жилищно и индустриално строителство, 
покупка на стоки с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, търговско 
представителство и посредничество. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала 
Мерилин Ирен Едуардс, която го управлява и 
представлява.
50826

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5780/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Стойките 1“ – ООД, със седалище и адрес на уп-
равление с. Приселци, община Аврен, и с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, търговско представителство и посред-
ничество, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски или 
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външ-
но- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и 
строителство на жилищни и промишлени обекти, 
инженеринг, консултантски услуги. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт 
и Тимоти Андре Милорит, които го управляват и 
представляват заедно и поотделно.
50827

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 553/2003 вписа промени за „Медико-
стоматологичен център Леге артис“ – ЕООД: 
вписва промяна в наименованието и фирмата на 
дружеството на „Амбулатория за групова практика 
за първична медицинска помощ по дентална меди-
цина Леге артис“ – ООД; вписва като съдружник 
Борислав Божидаров Рангочев; вписва нов предмет 
на дейност: извънболнична първична медицинска 
помощ по дентална медицина.
50828

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5761/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Корект комерс“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Варна, ул. Капитан Райчо 35, и с 
предмет на дейност: търговия, транспорт, внос и 
износ, търговско представителство, посредничест-
во и дистрибуторство, комисионни, спедиционни 
и превозни сделки, хотелиерски, туристически, 
рекламни, счетоводни, консултантски и информа-
ционни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на 

недвижими имоти с цел продажба, отдаване под 
наем, лизинг и всякаква друга търговска дейност 
(след получаване и представяне на лиценз или 
разрешително от държавен орган, ако законът го 
изисква за упражняването на съответната дейност). 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Даниел Димов Назъров и Павел Ленков Георгиев, 
които го управляват и представляват заедно и 
поотделно.
50829

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 1085/2007 вписа промени за „Ханджи-
ев“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик 
Сава Иванов Ханджиев и вписва като такъв Иван 
Савов Ханджиев; вписва като управител и предста-
вляващ Иван Савов Ханджиев, който ще управлява 
и представлява дружеството заедно и поотделно 
със Сава Иванов Ханджиев.
50830

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5804/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена от-
говорност „Руди консулт“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 50, 
вх. Г, ет. 2, ап. 29, и с предмет на дейност: кон-
султантски услуги, преводи и легализация, курсове 
за квалификация и преквалификация, курсове за 
професионално обучение (след лиценз), школи, 
курсове за издаване на сертификати (след лиценз), 
консултации по европейски и инвестиционни про-
екти, управление и развитие на човешки ресурси, 
строително предприемачество, вътрешна и външна 
търговия, търговско представителство и посред-
ничество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Радул Ивелинов Ковачев, 
който го управлява и представлява.
50831

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5285/2006 вписа промяна за „Монблан 
дизайн“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление: 
ул. Александър Малинов 10.
50832

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ 
с решение от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 4422/2006 вписа 
прекратяването на „Виндплан – България“ – ООД, 
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Иван 
Александров Дамянов и със срок за ликвидаци-
ята 6 месеца от обнародването на поканата до 
кредиторите.
50833

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 3179/2005 вписа промяна за „Съмър 
дриймс“ – ООД: заличава като съдружници Стюарт 
Робърт Бърнс, Робърт Джордж Бърнс и Мюриел 
Денис Бърнс; вписва промяна в идентификацион-
ните данни на съдружника и управител Ема Денис 
Бърнс – вписва ново фамилно име Търнър.
50834

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 414/2005 вписа промяна за „Брилукс 
БГ“ – ООД: вписва ново наименование: „Брилум.
БГ“ – ООД.
50835

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 318/2005 вписа промяна за „Френклиман 
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тур – Кед“ – ООД: заличава като съдружник и 
управител Илиян Петров Томов; вписва едно-
личен собственик и управител Стефка Христова 
Томова; вписва промяна във фирмата: „Санта Фе 
Каф“ – ЕООД.
50836

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 5825/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена от-
говорност „МС Ан – елит“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, бул. Осми примор-
ски полк 122, вх. А, ет. 15, ап. 73, и с предмет на 
дейност: търговия на едро и дребно в страната и 
в чужбина с авточасти, промишлени, строителни 
и хранителни стоки, счетоводна, консултантска, 
комисионна, спедиторска и лизингова дейност, 
обучение на водачи на моторни превозни сред-
ства, организиране на курсове за квалификация и 
преквалификация, представителство в страната и в 
чужбина, пътнически и товарни превози в страната 
и в чужбина, таксиметрови услуги, производство 
на стоки и услуги за населението, хотелиерство, 
ресторантьорство, туроператорска и турагентска 
дейност, търговия и сделки с недвижими имоти, 
застрахователни сделки, внос и износ, рекламна и 
издателска дейност, сделки с недвижими имоти, 
както и всякаква разрешена със закон търговска 
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Анита Агопова Иванова, 
която го управлява и представлява.
50837

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 18.IХ.2007 г. 
по ф.д. № 3929/2007 вписа промени за „Вик – Сан-
двик – ИХБ дизайн“ – АД: вписва като прокурист 
Бойко Еманоилов Георгиев, който ще представлява 
дружеството поотделно с изпълнителните директори 
Огнян Великов Маринов и Пер Инге Анкерволд.
50838

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 3003/2005 вписа промени за „Екобиотех-
продукт“ – ООД: вписва нов адрес на управление: 
ж.к. Бриз-юг, бл. 61а, ет. 1, ап. 2; вписва нов предмет 
на дейност: проектиране, производство и внедря-
ване на нови промишлени инсталации, изделия, 
технологии и продукти в областта на биогоривата, 
екологията, възобновяеми енергийни източници, 
преработка на биомаса, земеделски, промишлени 
и битови отпадъци, производство на биодизел, 
синтетичен дизел, биоетанол, биогаз, пиролизно 
биомасло, слънчева и вятърна енергия, газификация 
на отпадни земеделски продукти, биомаса, твърди 
битови отпадъци и всякакви други дейности, раз-
решени от законодателството.
50839

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІ.2007 г. 
по ф. д. № 5489/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Кларино“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Отец Паисий 8, 
ет. 9, ап. 26, и с предмет на дейност: търговия  на 
едро и дребно; продажба на стоки от собствено 
производство; търговско представителство и по-
средничество; комисионни, спедиционни; складови 
сделки; транспортна дейност – превоз на пътни-
ци и товари в страната и в чужбина; рент-а-кар 
и  таксиметрови услуги; сделки с интелектуална 
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски или други 

услуги; покупка, продажба, строеж или обзавежда-
не на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на капитала Димитър Йорданов Дамянов, който 
го управлява и представлява.
49478

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г. 
по ф. д. № 5531/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества дружество с ограничена отговорност 
„Джей енд Ей дивелопмънтс“ – ООД, със седали-
ще и адрес на управление с. Юнец и с предмет на 
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, 
търговия на едро и дребно в страната и в чужби-
на; внос и износ на стоки за народно потребление; 
продажба на вещи втора употреба – обработени по 
надлежния ред; комисионна, спедиционна, скла-
дова и лизингова дейност; инженеринг, бартер и 
реекспорт; технически разработки и консултации; 
транспортна дейност – превоз на пътници и това-
ри по суша, море и въздух; корабно агентиране; 
производство на стоки с цел продажба; търговско 
представителство и посредничество; сделки с 
интелектуална собственост; хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски услуги, агентство и представителство 
на чужди фирми; покупко-продажба, отдаване под 
наем и стопанисване на движимо и недвижимо 
имущество или други услуги. Дружеството е с ка-
питал 5000 лв., със съдружници Анн Мери Джонс 
и Джоузеф Майкъл Джонс, които го управляват и 
представляват.
49479

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. 
по ф. д. № 4877/2007 вписа в регистъра за търговски 
дружества еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Вижън протект“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Варна, ул. Битоля 6, ет. 4, 
ап. 10, и с предмет на дейност: дистрибуция на 
медицински консумативи; оптична корекция и кон-
султации; търговска дейност в страната и в чужбина; 
консултантска дейност; изкупуване, преработка и 
търговия с продукция, вкл. и лично производство, 
в страната и в чужбина; всякакви услуги в бита, 
промишлеността и селското стопанство; комиси-
онна и издателска дейност; транспортна дейност и 
спедиция; сладкарска дейност,  захарни и хлебни 
изделия; складова, лизингова дейност; търговско 
представителство и посредничество; хотелиерска 
и туристическа дейност (след лиценз), реклама, 
ресторантьорство, увеселителни заведения, игри 
(след лиценз), авторемонтна дейност; строително-
ремонтни услуги; покупка,  строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала 
Христина Николова Групчева, която го управлява 
и представлява.
49480

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г. 
по ф. д. № 5711/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Дикей“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Радецки 15, ет. 4, 
ап. 7, и с предмет на дейност: търговия на едро и 
дребно с хранителни и промишлени стоки; прера-
ботка и обработка на стоки с цел продажба; внос, 
износ и реекспорт на стоки и услуги; комисионна; 
спедиционна; складова и консултантска дейност; 
туристически услуги, ресторантьорство и хотели-
ерство (след лиценз); търговско представителство и 
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посредничество; покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване 
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на капитала Олга Господинова Буюкли-
ева, която го управлява и представлява.
49481

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г. 
по ф. д. № 5520/2007 вписа в регистъра за търгов-
ски дружества еднолично дружество с ограничена 
отговорност „НМ 2007“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Варна, ул. Парижка комуна 
35, ет. 1, ап. 4, и с предмет на дейност: превоз на 
петролни продукти в страната и в чужбина (след 
лиценз); търговия с петролни продукти в страната 
и в чужбина, търговска дейност в страната и в 
чужбина; производство и покупка на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид; продажба на стоки 
от собствено производство в страната и в чуж-
бина (след лиценз); международен превоз (след 
лиценз); комуникационна, спедиционна, складова, 
лицензионна дейност; рекламна, информационна, 
програмна, импресарска дейност (след лиценз); хо-
телиерска, туристическа, ресторантьорска дейност 
(след лиценз); сделки с интелектуална собственост; 
мениджмънт, маркетинг, консултинг; покупка, 
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, фризьорски и козметични услуги; услуги 
на физически и юридически лица в областта на 
бита, промишлеността и селското стопанство; ли-
зингова дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на капитала Николинка Живкова 
Марчева, която го управлява и представлява.
49482

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3464 
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 188/2007 вписа промени 
за „Шерууд КР“ – ЕООД, с. Паисий: вписва като 
съдружник в дружеството Рой Антъни Прайк; впис-
ва ново наименование на дружеството – „Шерууд 
КР“ – ООД (изписва се и на латиница – „Sherwood 
KR“ – PLC).
50300

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3456 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 272/2003 вписа в 
търговския регистър прехвърляне на предприятие с 
фирма „Техноком – Никола Николов“, Горна Оря-
ховица, от едноличния търговец Никола Георгиев 
Николов като съвкупност от права, задължения и 
фактически отношения на „Техноком“ – ООД, със 
седалище и адрес на управление Горна Оряховица, 
ул. Одрин 16 (ф.д. № 12/2007).
50301

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3433 
от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 1811/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговорност 
„Кей Ви Джей България“ – ООД (изписва се и на 
латиница), със седалище и адрес на управление 
с. Първомайци, община Велико Търново, ул. Не-
зависимост 3, с предмет на дейност: транспортни 
услуги, спедиторска дейност, производство, прера-
ботка и търговия със селскостопански продукти, 
автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външно-
търговска дейност, бартерни, реекспортни и други 
специфични външнотърговски сделки, търговия и 
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, покупка, строеж, 
продажба и обзавеждане на недвижими имоти, 
търговско представителство и посредничество на 

местни и чуждестранни физически и юридически 
лица, комисионна и спедиционна дейност, лизин-
гови сделки, научно-развойна, изследователска и 
внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и 
информационна дейност, сделки с интелектуална 
собственост, всякаква друга дейност, незабранена 
със закон или друг нормативен акт, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със 
съдружници Красимир Йорданов Василев и Виджей 
Кумар Трихан и се управлява и представлява от 
Желяза Атанасова Минкова.
50302

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 
ТЗ с определение № 3451 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. 
№ 1539/96 допуска прилагането на годишния фи-
нансов отчет за 2004 г. на „АРЗ – Победа“ – АД, 
гр. Лясковец.
50303

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3444 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 460/2004 вписа в 
търговския регистър промяна за „Хелнес“ – ЕООД, 
Велико Търново: вписа ново седалище и адрес на 
управление на дружеството – с. Туркинча, община 
Дряново, област Габрово.
50304

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3438 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1824/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Дионисос консулт“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Никола Пи-
коло 27А, с предмет на дейност: покупка, строеж 
и обзавеждане на недвижими имоти, продажба 
на недвижими имоти, хотелиерство, транспортни 
услуги, спедиторска дейност, производство, прера-
ботка и търговия със селскостопански продукти, 
автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и външно-
търговска дейност, бартерни, реекспортни и други 
специфични външнотърговски сделки, търговия и 
покупка на стоки с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, търговско 
представителство и посредничество на местни 
и чуждестранни физически и юридически лица, 
комисионна и спедиционна дейност, лизингови 
сделки, научно-развойна дейност, изследователска 
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна 
и информационна дейност, сделки с интелектуална 
собственост, всякаква друга дейност, незабранена 
със закон или друг нормативен акт, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се 
управлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала и управител Габриеле Тиман.
50305

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с реше-
ние № 3489 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1588/2006 
вписа в търговския регистър промени за „Ай Ти 
Свищов“ – ООД, Свищов: заличава като съдруж-
ници, управители и представляващи дружеството 
Ивайло Павлов Иванов и Александър Димитров 
Александров; вписва като съдружник в дружество-
то Павлина Петрова Ангелова; дружеството се 
управлява и представлява от вписания управител 
Николай Петров Ангелов.
50306

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3386 от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 1800/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
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отговорност „Алфа строй“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Бела-
сица 39, с предмет на дейност: строителна дейност 
и търговия със строителни материали, търговска, 
външнотърговска, посредническа и комисионна 
дейност с всякакъв вид стоки, разкриване на 
заведения за обществено хранене, хотелиерство, 
производство и реализация на селскостопанска 
продукция, превоз на стоки и товари в страната и 
в чужбина със собствен или нает автотранспорт, 
всякаква друга незабранена със закон дейност, и 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок, със съдружници Младен Младенов Николов 
и Никола Младенов Николов и се управлява и 
представлява от управителя Младен Младенов 
Николов.
50307

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3482 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 676/2007 вписа 
промени за „Инфо – строй“ – ЕООД, Свищов: 
заличава като едноличен собственик на капитала, 
управител и представляващ дружеството Петър 
Петров Георгиев; вписва като едноличен собственик 
на капитала, управител и представляващ друже-
ството Атанас Борисов Кънчев; вписва нов адрес 
на управление – Свищов, ул. Петър Ангелов 28.
50308

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3488 
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1852/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Лазаров 007“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Велико Търново, ул. Асен 
Разцветников 19, с предмет на дейност: вътрешно- 
и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско 
представителство на български и чуждестранни 
физически и юридически лица, покупко-продажба 
на недвижими имоти, проучване, проектиране и 
строеж на обекти за промишлено, гражданско, сел-
скостопанско и хидромелиоративно строителство, 
строително-монтажни и ремонтни работи в страната 
и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, 
рекламна и информационна дейност, производство, 
изкупуване, съхранение и реализация на селскосто-
панска продукция, промишлени стоки и предмети 
на бита, внос и износ на строителни материали, 
всички останали дейности, изброени и незабранени 
в чл. 1 ТЗ, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Никола 
Димитров Лазаров.
50309

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3453 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 200/2002 вписа 
в търговския регистър промяна за „Стара планина 
трейдинг“ – ООД, Велико Търново: вписва нов адрес 
на управление на дружеството – Велико Търново, 
ул. Десети февруари 4, ет. 1, ап. 1.
50310

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3466 от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 2141/93 вписа в 
търговския регистър прехвърляне на предприятие 
с фирма „Кит – Иван Иванов“, с. Климентово, от 
едноличния търговец Иван Тодоров Иванов като 
съвкупност от права, задължения и фактически 
отношения на „Кит“ – ООД, със седалище и ад-
рес на управление с. Климентово, община Полски 
Тръмбеш, ул. Самуил 7 (ф.д. № 1589/2007).
50311

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3487 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1853/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Елеганс 3“ – ООД (изписва се и на 
латиница), със седалище и адрес на управление 
с. Първомайци, община Велико Търново, ул. Зе-
ленка 39, с предмет на дейност: производствена и 
търговска дейност с промишлена и селскостопанска 
продукция, електронна техника, външнотъргов-
ска дейност, бартерни и компенсаторни сделки, 
реекспорт, търговия с интелектуални продукти, 
консултации и посреднически услуги, лизингови 
дейности, външна и вътрешна търговия с всички 
видове стоки и услуги, незабранени със закон, ката-
ложна и оказионна търговия, туристически услуги, 
хотелиерство, ресторантьорство, транспортни и 
таксиметрови услуги, търговия на едро, предпри-
емачество, маркетинг и реклама, придобиване и 
разпореждане с движими и недвижими вещи и 
вещни права, права върху изобретения, търговски 
марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната 
собственост, фризьорски услуги, козметични услу-
ги, внос и износ по предмета на дейност и всички 
други незабранени със закон дейности и услуги, и 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок, със съдружници Миглена Димитрова Игнато-
ва, Цанка Атанасова Тянева и Христиана Стоянова 
Чорбаджиева и се управлява и представлява от 
Миглена Димитрова Игнатова.
50312

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3479 
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1843/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Стелмар комерс“ – ЕООД (изписва се 
и на латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Н. Габровски 39, вх. Б, ет. 7, 
с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импресар-
ски и други услуги, търговско представителство и 
посредничество в страната и в чужбина, покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови и лицензионни 
сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недви-
жими имоти с цел продажба и туризъм, покупко-
продажба на автомобили, автомобилни аксесоари, 
рент-а-кар, лизинг и други дейности, незабранени 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Маргарит 
Станимиров Денчев.
50313

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3448 
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1839/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговорност 
„МК комфорт“ – ООД (изписва се и на латиница), 
със седалище и адрес на управление Велико Търново, 
ул. Георги Бакалов 4, ет. 11, ап. 42, с предмет на 
дейност: производство на мебели, покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, търговско представител-
ство и посредничество, складови сделки, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторан-
тьорски, туристически, рекламни, информационни, 
програмни, импресарски и други услуги, комиси-
онни, спедиционни и превозни сделки, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
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цел продажба, лизинг, проектиране, изпълнение 
и поддръжка на интериора и екстериора, услуги 
в областта на компютърните и информационните 
технологии, други незабранени със закон дейности, 
при спазване на специалните законови разпоредби за 
всяка от посочените дейности, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници 
Иван Маринов Илиев и Мартин Маринов Йовков и 
се управлява и представлява от управителя Иван 
Маринов Илиев.
50314

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3467 от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 909/2003 вписа в 
търговския регистър промени за „Групова практика 
за първична медицинска помощ Дента – М“ – ООД, 
Павликени: заличава вписания предмет на дейност 
на дружеството; вписва нов предмет на дейност на 
дружеството: първична медико-дентална помощ и 
търговски сделки за нуждите на осъществяваните 
от дружеството медицински дейности и за обслуж-
ване на пациентите.
50315

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266 ТЗ с реше-
ние № 3459 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 697/2002 вписа 
в търговския регистър промени за „Солайт“ – ООД, 
с. Първомайци: вписва прекратяване на дружеството 
и обявяването му в ликвидация; вписва промяна 
във фирмата като добавя към нея „в ликвидация“; 
вписва като ликвидатор Тодор Маринов Зеленков 
със срок за извършване на ликвидацията 2 месеца 
считано от датата на съдебното решение за обявя-
ване на дружеството в ликвидация.
50316

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3457 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1585/2005 вписа 
в търговския регистър промени за „Пийл Трихан 
ентърпрайсис“ – ООД, Велико Търново: залича-
ва като съдружник, управител и представляващ 
дружеството Стивън Уилям Пийл; дружеството се 
управлява и представлява от вписаните управители 
Ниди Трихан и Види Трихан заедно и поотделно.
50317

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3483 
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1854/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Агрогруп“ – ЕООД (изписва се и на 
латиница), със седалище и адрес на управление 
Свищов, ул. Петър Ангелов 28, с предмет на дей-
ност: покупко-продажба на недвижими имоти, в 
т.ч. земеделски земи и гори, строително-монтажна 
дейност, производство и търговия на едро и дребно 
със селскостопанска продукция, промишлени и 
хранителни стоки, внос и износ, кафе-аперитив, 
ресторантьорство, хотелиерство, транспортни и 
таксиметрови услуги, дърводобив, търговия със 
зърно, черни и цветни метали, всякаква друга дей-
ност и услуги, незабранени със закон, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се 
управлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Атанас Борисов Кънчев.
50318

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3455 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 87/2007 вписа в 
търговския регистър промени за „Мариус“ – ООД, 
Велико Търново: заличава като съдружник, упра-
вител и представляващ дружеството Иван Митев 
Тодоров; вписва като съдружник в дружеството 

Владимир Тодоров Иванов; вписва като управител 
и представляващ дружеството Владимир Тодоров 
Иванов, който ще управлява и представлява дру-
жеството с вписания управител Христофор Тодоров 
Иванов заедно и поотделно; вписва дружеството 
с нов адрес на управление – Велико Търново, ул. 
Сергей Румянцев 61.
50319

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3465 
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 166/94 вписа в търговския 
регистър промени за „Контрол 94“ – ООД, Горна 
Оряховица: заличава като управител и представля-
ващ дружеството Димитър Йорданов Димитров; 
вписва като управител и представляващ дружеството 
Горан Илиев Гаджонов.
50320

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3463 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 985/2004 вписа 
в търговския регистър промени за „КМС – агро-
мекс“ – ЕООД, Велико Търново: заличава като 
едноличен собственик на капитала, управител и 
представляващ дружеството Красимира Георгиева 
Савова; вписва като едноличен собственик на ка-
питала, управител и представляващ дружеството 
Светослав Маринов Савов.
50321

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3415 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1817/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Трейл димънс“ – ООД (изписва се и 
на латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, с предмет 
на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, 
търговско представителство, посредничество и 
агентство, туристически услуги в страната и в чуж-
бина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен 
и международен транспорт, програмна и реклам-
на дейност, придобиване на недвижими имоти за 
собствени на дружеството нужди, отдаването им 
под наем и продажбата им с цел печалба, създаване 
на интернет сайтове, графичен дизайн, всякаква 
друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със 
съдружници Рейчъл Скрафтън-Кар и Иан Джефри 
Търнтън, които ще го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
50322

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с 
решение № 3407 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 541/2003 
вписа промени за „Бето“ – ЕООД, Велико Търново: 
заличава като едноличен собственик на капитала, 
управител и представляващ дружеството Любомир 
Младенов Качаров; вписва като едноличен соб-
ственик на капитала, управител и представляващ 
дружеството Мериън Ядран Белин; заличава впи-
сания предмет на дейност на дружеството; вписва 
нов предмет на дейност: производство и търговия 
с различни видове стоки, външна търговия, между-
народен и вътрешен транспорт, покупка, строеж и 
сделки с недвижими имоти, туристическа дейност, 
сервизна дейност, консултантска и рекламна дей-
ност и различни видове услуги, както и всякаква 
друга дейност, незабранена със закон; вписва ново 
седалище и адрес на управление – София, район 
„Слатина“, ул. Едисон 43, ет. 7, ап. АТ3.
50323

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3437 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1826/2007 вписа 
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в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Един юан“ – ООД (изписва се и на 
латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Ниш 5, с предмет на дейност: 
търговия с хранителни и нехранителни стоки, 
плодове, зеленчуци, машини, съоръжения, резерв-
ни части, музикални инструменти, литература и 
пособия, автомобили, външнотърговска дейност, 
внос и износ на стоки и съоръжения, производ-
ство и реализация на селскостопанска продукция, 
дърводобив, дървообработване и търговия с дървен 
материал, производство и реализация на изделия от 
дърво и метал, инженерингова, консултантска, про-
ектно-конструкторска, дизайнерска, инвестиционна, 
импресарска, рекламна, експертна, маркетингова 
и посредническа дейност, финансово-счетоводни, 
административни и преводни услуги, представи-
телство и агентство на физически и юридически 
лица в страната и в чужбина, транспортни услуги 
в страната и в чужбина, строително-ремонтни дей-
ности, строителство и проектиране, придобиване 
на недвижими имоти за собствени на дружеството 
нужди и продажба с цел печалба, туристически 
услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, 
хотелиерство и туроператорска дейност, вътрешен 
и международен транспорт и други дейности и ус-
луги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници 
Павел Борисов Цонев и Нели Йорданова Далева, 
които ще управляват и представляват дружеството 
заедно и поотделно.
50324

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 
ТЗ с определение № 3449 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. 
№ 2066/95 допуска прилагането на годишния финан-
сов отчет за 2004 г. на „Победа“ – АД, гр. Лясковец.
50325

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3430 от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 1822/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Ниминес“ – ЕООД (из-
писва се и на латиница), със седалище и адрес на 
управление Велико Търново, ул. Райна Княгиня 
5Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешно- и 
външнотърговска дейност, търговско представител-
ство, посредничество и агентство, маркетингова, 
програмна, инженерингова, издателска, рекламна, 
импресарска, спедиционна, складова, лизингова, ин-
формационна и преводаческа дейност, придобиване 
на недвижими имоти за собствени на дружеството 
нужди и продажбата им с цел печалба, доставка, 
монтаж и обслужване на компютърна техника и 
конфигурации, машини, съоръжения и автомобили, 
производство и реализация на селскостопанска и 
животинска продукция, пчеларство, туристически 
услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство, 
хотелиерство и тероператорска дейност, вътрешен 
и международен транспорт и други дейности и ус-
луги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на ка-
питала Стефан Колев Блажев.
50326

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3429 от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 1820/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „БГ хандел“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Велико Търново, 
ул. Димитър Найденов 127А, с предмет на дейност: 

покупко-продажба на всички видове моторни пре-
возни средства, покупко-продажба на всички видове 
промишлени, хранителни и селскостопански стоки, 
търговска дейност в магазини, сладкарници, кафе-
аперитив, бар, ресторант, дискотеки, продажба на 
цигари, безалкохолни и алкохолни напитки, покуп-
ко-продажба на стоки втора употреба от всякакъв 
вид, автосервизни услуги, таксиметрови услуги, 
външнотърговска дейност, покупко-продажба на 
недвижими имоти и отдаване под наем на недви-
жими имоти, представителство и посредничество, 
внос-износ от всякакъв вид, внос-износ от всякакъв 
вид, букмейкърска дейност, реклама и рекламна 
дейност, туристическа дейност, компютърни и ксе-
роксни услуги, оказион, всички други незабранени 
със закон дейности и услуги, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на ка-
питала Николай Серафимов Димитров.
50327

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3434 от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 1821/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Си Ар Си Ю Кей“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Иван Вазов 
42, с предмет на дейност: външно- и вътрешно-
търговска дейност, търговско представителство, 
посредничество и агентство, туристически услуги 
в страната и в чужбина, ресторантьорство и хо-
телиерство, вътрешен и международен транспорт, 
програмна и рекламна дейност, всякаква друга 
дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на ка-
питала Харолд Макферсън.
50328

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3408 
от 15.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1781/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Илко комерс“ – ЕООД (изписва се и 
на латиница), със седалище и адрес на управление 
Горна Оряховица, ул. Кирил и Методий 24, ет. 2, 
с предмет на дейност: производство и покупка на 
стоки и други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, хотелиерство, 
ресторантьорство и свързаните с тях помощни 
дейности, транспорт и спедиция в страната и в 
чужбина, импорт, експорт, реекспорт от и за трети 
страни, търговия с нови и употребявани автомобили, 
търговия в страната и в чужбина с промишлени и 
селскостопански стоки местно производство и от 
внос, авторемонтна и сервизна дейност, таксиме-
трови превози на пътници и товари, комисионни, 
консигнационни и бартерни сделки, вътрешен и 
международен туризъм, туристически и туропера-
торски услуги, рекламни, импресарски и програм-
ни услуги, маркетинг, мениджмънт, финансови и 
счетоводни услуги, търговско представителство 
и посредничество на български и чуждестранни 
физически и юридически лица, строителство и 
ремонт на жилища, търговски обекти, складови 
помещения и други обекти или закупуване на такива 
и обзавеждането им с цел продажба или отдаване 
под наем, всички други дейности, незабранени със 
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с нео-
пределен срок и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала Маргаритка 
Величкова Дългичева.
50329
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Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3410 от 14.ХІ.2007 г. по ф.д.№ 1812/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Сисвал“ – ЕООД (из-
писва се и на латиница), със седалище и адрес на 
управление Велико Търново, ул. Никола Кабакчиев 
1, ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност: внос-износ, 
търговия в страната и в чужбина, производство 
и продажба на селскостопански стоки, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
обучение на шофьори, менителници, записи на 
заповед и чекове, складови сделки, лицензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски, превоз 
на пътници и товари в страната и в чужбина или 
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и 
други дейности, незабранени със закон, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се уп-
равлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Сийка Христова Петрова-Василева.
50330

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3452 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1486/2006 вписа 
в търговския регистър промяна за „Стара планина 
пропъртис“ – ООД, Велико Търново: вписва нов 
адрес на управление на дружеството – Велико 
Търново, ул. Десети февруари 4, ет. 1, ап. 1.
50331

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3454 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1303/2005 вписа 
в търговския регистър промени за „Плей ску-
ул“ – ООД, Велико Търново: вписва нов адрес на 
дружеството – Велико Търново, ул. Велчо Джам-
джията 12; заличава като управител и представляващ 
дружеството Стефан Филип Морис; дружеството 
се управлява и представлява само от вписания 
управител Джулиан Томас Хил.
50332

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3435 от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 1031/2005 вписа 
промени за „Анкад“ – ЕООД, Велико Търново: 
заличава като едноличен собственик на капитала, 
управител и представляващ дружеството Антоанета 
Красимирова Тодорова; вписва като едноличен соб-
ственик на капитала, управител и представляващ 
дружеството Марийка Серафимова Христова.
50333

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3409 
от 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 1813/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Би Ес Пи“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Свищов, ул. Детелина 41, с 
предмет на дейност: посредничество при сключване 
на сделки с недвижими имоти, търговия на едро и 
дребно, оборудване и експлоатация на магазини и 
складове за собствени нужди и отдаване под наем, 
хотелиерство и ресторантьорство, консултантска 
дейност, строителни услуги, търговия със строителни 
материали, всякаква друга дейност, незабранена 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 

неопределен срок и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Бейхан 
Рамиев Ахмедов.
50334

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3416 
от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1007/98 вписа в търгов-
ския регистър промяна за „Аква“ – ООД, Велико 
Търново: заличава като управител и представляващ 
дружеството Дариан Стефанов Димитров.
50335

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3432 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1764/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Дидо Райков“ – ООД, със седалище 
и адрес на управление Велико Търново, ул. Асен 
Разцветников 4, с предмет на дейност: търговия 
на едро и дребно със строителни материали, же-
лезария, химикали, производство и покупка на 
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, внос, износ, експорт 
и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова и 
лизингова дейност на търговско представителство 
и посредничество, производство на стоки и вещи с 
цел продажба, превозна, хотелиерска, туристическа, 
рекламна дейност, строеж, обзавеждане и продажба 
на недвижими имоти и всички други дейности, 
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дру-
жеството е с неопределен срок, със съдружници 
Даниел Симеонов Райков и Денка Недялкова 
Шаркова-Райкова и се управлява и представлява 
от управителя Даниел Симеонов Райков.
50336

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3414 
от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1491/2000 вписа промени 
за „Флеш – А“ – ЕООД, Велико Търново: заличава 
като едноличен собственик на капитала, управи-
тел и представляващ дружеството Ивайло Петров 
Маринов; вписва като едноличен собственик на 
капитала, управител и представляващ дружеството 
Красимир Стефанов Гърдев.
50337

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 468 
от 7.II.2007 г. по ф.д. № 97/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Бизнес център Свищов“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Свищов, ул. Д. Хадживасилев 2, с 
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия 
и реализация на стоки и услуги, транспортна и 
спедиторска дейност, консултантска, рекламна, мар-
кетингова и информационна дейност, хотелиерство, 
ресторантьорство, вътрешен и международен тури-
зъм, туроператорска и агентска дейност, търговско 
посредничество, представителство и агентство на 
български и чуждестранни физически и юридически 
лица, счетоводни услуги, организиране на обучения, 
административни и технически услуги на фирми и 
граждани, езикови преводи, трудово посредничество 
в България и в чужбина (след снабдяване със съот-
ветните разрешителни и лицензии), всякаква друга 
търговска дейност, незабранена изрично със закон, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала СНЦ „Бизнес център Сви-
щов“ – Свищов, и се управлява и представлява от 
управителя Петър Иванов Петров.
50338
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Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2616 от 28.VIII.2007 г. по ф.д. № 1374/2007 впи-
са в търговския регистър акционерно дружество 
„Академик ойл“ – АД, със седалище и адрес на 
управление Свищов, ул. Цар Освободител 96, офис 
24, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно 
с автомобилни горива и масла, автомобилни аксе-
соари и консумативи и други дейности, незабранени 
със закон, и с капитал 164 400 лв., разпределен на 
16 440 обикновени поименни акции с номинална 
стойност 10 лв., внесен изцяло във вид на парич-
на вноска в размер 82 200 лв. и под формата на 
апортна вноска в размер 82 200 лв. Дружеството 
е с неопределен срок, с едностепенна система на 
управление с назначен съвет на директорите в 
състав: Валентин Пенчев Михов, Емил Димитров 
Иванов и Генчо Борисов Стоянов; вписва като из-
пълнителен директор, управляващ и представляващ 
дружеството Валентин Пенчев Михов.
50339

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение 
№ 2744 от 1.Х.2007 г. на Русенския окръжен съд 
по ф.д. № 406/2006 и разпореждане от 24.VI.2007 г. 
по ф.д. № 1710/2007 вписа в търговския регистър 
регистрация на „Икострой“ – ООД, от Русе във 
Велико Търново, ул. Симеон Велики 9.
50340

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение 
№ 3393 от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 2333/90 вписа в 
търговския регистър прехвърляне на предприятие 
с фирма „Геосонда – 90 – Георги – Георги Геор-
гиев“, Велико Търново, от едноличния търговец 
Георги Дудев Георгиев като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения на „Геосонда 
90“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Твер 10 (ф.д. № 1647/2006).
50341

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3381 от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 1798/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Стартрейд – инвест“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Велико Търново, ул. Ильо войвода 
9, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, търговско представител-
ство и посредничество, комисионни, спедиционни и 
превозни сделки, менителници, записи на заповед 
и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, 
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, 
външнотърговски сделки, хотелиерски, ресторан-
тьорски, туристически, рекламни, информационни, 
фотографски, програмни, импресарски или други 
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на ка-
питала и управител Галина Павлова Александрова.
50342

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3387 
от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 1801/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Грийноук“ – ЕООД (изписва се и на 
латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Иван Вазов 42, с предмет на 
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, 
търговско представителство, посредничество и 

агентство, туристически услуги в страната и в чуж-
бина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен 
и международен транспорт, програмна и рекламна 
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала и управител 
Ричард Джереми Хинкинсън.
50343

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3383 
от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 1799/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „А – инвест“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Велико Търново, ул. Никола 
Габровски 39Б, с предмет на дейност: строителство 
на сгради, ремонтни работи, търговия на едро и 
дребно в страната и в чужбина, производство на 
стоки с цел продажба, туризъм, хотелиерство и 
ресторантьорство, превоз на пътници и товари в 
страната и в чужбина, представителство на местни 
и чуждестранни физически и юридически лица в 
страната и в чужбина, реклама, маркетинг, ме-
ниджмънт, сделки с интелектуална собственост, 
посредничество при покупко-продажба и наеми на 
недвижими имоти и управление, търговски сделки, 
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дру-
жеството е с неопределен срок и се управлява и 
представлява от едноличния собственик на капитала 
и управител Андрей Борисович Цветков.
50344

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3379 
от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 1749/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Смарт технологии“ – ЕООД (изписва 
се и на латиница – „Smart technologies“ Ltd), със 
седалище и адрес на управление Горна Оряховица, 
ул. Козлодуй 17, с предмет на дейност: търговия с 
компютърна техника, програмни продукти и всякаква 
друга незабранена със закон дейност, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се 
управлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала и управител Калин Ванев Дюлгеров.
50345

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3370 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1037/2007 вписа 
в търговския регистър промени за „Дани консулт 
2007“ – ЕООД, Велико Търново: заличава като 
едноличен собственик на капитала, управител и 
представляващ дружеството Даниел Димитров 
Димитров; вписва като едноличен собственик на 
капитала, управител и представляващ дружеството 
Александър Николов Александров; вписва нов адрес 
на управление – Велико Търново, ул. Ал. Бурмов 10.
50346

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3349 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1788/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Вест – 07“ – ООД (изписва се и на 
латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Хан Аспарух 20, ет. 3, ап. 8, 
с предмет на дейност: ресторантьорство и хоте-
лиерство, туризъм, търговия с недвижими имоти, 
строителни и транспортни дейности и услуги, 
други незабранени със закон дейности и услуги, и 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок, със съдружници Венцислав Харизанов Личев 
и Стефка Манчева Колева, които ще управляват 
и представляват дружеството заедно и поотделно.
50347



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  173   

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3368 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1791/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Косев“ – ЕООД (изписва се и 
на латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Филип Тотю 9, вх. Б, ет. 1, ап. 2, 
с предмет на дейност: геодезическа и проектантска 
дейност, строителна дейност, проектиране, покупка и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел управление 
и продажба, лизинг, инженерингово, инвестиционно 
и финансово консултиране, търговско представител-
ство и посредничество на местни и чуждестранни 
лица в страната и в чужбина, комисионни, спеди-
ционни и превозни сделки, лицензионни сделки, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, програм-
ни или други услуги, транспорт, реекспорт, ноу-хау 
и лицензии, производство и продажба на селско-
стопанска продукция от растителен и животински 
произход, гъби, билки, дивеч, риба и др., покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговия на 
едро и дребно с хранителни стоки и промишлени 
стоки, ресторантьорство, всякакви други дейности 
и услуги в страната и в чужбина, незабранени със 
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с не-
определен срок и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала и управител 
Пламен Йорданов Косев.
50348

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3352 
от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1042/2003 вписа в търговския 
регистър промени за „Агролукс“ – ЕООД, Велико 
Търново: заличава като едноличен собственик на 
капитала, управител и представляващ дружеството 
Петко Тосунов Трънтов; вписва като едноличен 
собственик на капитала, управител и представляващ 
дружеството Недка Асенова Тодорова.
50349

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3419 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1815/2007 вписа в 
търговския регистър еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Глобъл технолъджи“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на 
управление Велико Търново, ул. Никола Габровски 9, 
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки от 
собствено производство, търговия на едро и дребно 
с хранителни стоки и промишлени стоки, внос и 
търговия с нови автомобили и автомобили втора 
употреба, търговско представителство и посредни-
чество на местни и чуждестранни лица в страната 
и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни 
сделки, менителници, записи на заповед и чекове, 
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с ин-
телектуална собственост, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импресарски 
или други услуги, бартерни и лизингови сделки, 
транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки с 
интелектуална собственост, ресторантьорство, по-
купка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, всякакви други дейности и услуги 
в страната и в чужбина, незабранени със закон, и 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок и се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала Милен Стефанов Лесев.
50350

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3361 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1795/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Гленденинг“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Велико Търново, ул. Стефан 
Стамболов 10, с предмет на дейност: външно- и 
вътрешнотърговска дейност, търговско представи-
телство, посредничество и агентство, туристически 
услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство 
и хотелиерство, вътрешен и международен транс-
порт, програмна и рекламна дейност, придобиване 
на недвижими имоти за собствени на дружеството 
нужди, отдаването им под наем или продажбата 
им с цел печалба, създаване на интернет сайтове, 
графичен дизайн, както и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Друже-
ството е с неопределен срок, със съдружници Сузън 
Гленденинг, Лиса Гленденинг и Брайън Гленденинг, 
които ще управляват и представляват дружеството 
заедно и поотделно.
50351

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3391 
от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 1808/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Изи лайф БГ“ – ЕООД (изписва се 
и на латиница „Easy life BG“ Ltd.), със седалище 
и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Па-
найот Цвикев 81, с предмет на дейност: търговско 
представителство и посредничество на местни и 
чуждестранни лица в страната и в чужбина, покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в пър-
воначален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговия на 
едро и дребно с промишлени и хранителни сто-
ки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски или други услуги, бартерни 
и лизингови сделки, транспорт, реекспорт, ноу-хау 
и лицензии, сделки с интелектуална собственост, 
ресторантьорство, покупка, строеж или обзавежда-
не на недвижими имоти с цел продажба, всякаква 
незабранена със закон дейност (след снабдяване с 
лиценз за съответните дейности, за които се изис-
ква такъв), и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала и управител 
Тихомир Николаев Бойчев.
50352

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3394 
от 13.ХI.2007 г. по ф.д. № 1810/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Рубикон – 2007“ – ЕООД (изписва се 
и на латиница), със седалище и адрес на управле-
ние Велико Търново, ул. Зеленка 49, с предмет на 
дейност: строителство, производство и покупка на 
стоки и други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, хотелиерство, 
ресторантьорство и свързаните с тях помощни 
дейности, транспорт, импорт, експорт, реекспорт, 
търговия в страната и в чужбина със стоки местно 
производство и от внос, комисион, консигнация, 
бартерни сделки, вътрешен и международен тури-
зъм, туристически услуги, рекламни, програмни и 
други услуги, маркетинг, мениджмънт, комплексни 
услуги, строителство на жилища, търговски обекти, 
складови помещения и други обекти или закупуване 
на такива и обзавеждането им с цел продажба и 
отдаване под наем, други дейности, незабранени 
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със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок и се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Найден 
Симеонов Тетрадев.
50353

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3388 от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 1802/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Пум-пум пиду“ – ООД (изписва се и 
на латиница), със седалище и адрес на управление 
Велико Търново, ул. Иван Вазов 42, с предмет на 
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, 
търговско представителство, посредничество и 
агентство, туристически услуги в страната и в чуж-
бина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен 
и международен транспорт, програмна и рекламна 
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок, със съдружници Гзавие Гарнерин 
и Силвиан Сог и се управлява и представлява от 
управителя Гзавие Гарнерин.
50354

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3390 от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 1807/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Корект строй“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление Свищов, ул. Акад. Александър 
Божинов 8, вх. Д, ап. 5, с предмет на дейност: 
строителство, строително-монтажни и ремонтни 
дейности и услуги, търговска дейност на едро и 
дребно, покупко-продажба на недвижими имоти, 
посредническа, предприемаческа и инвестиционна 
дейност, транспортна дейност, други дейности и 
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е с неопределен срок и се управлява 
и представлява от едноличния собственик на ка-
питала Петър Иванов Тодоров.
50355

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3389 от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 1809/2007 вписа 
в търговския регистър дружество с ограничена 
отговорност „Стиджемс“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление с. Първомайци, община Гор-
на Оряховица, ул. Юрий Гагарин 16, с предмет на 
дейност: изработка, дистрибуция и инсталиране на 
компютърни системи, покупко-продажба на недви-
жими имоти, отдаване под наем, покупка на стоки 
с цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, комисионна, спедиторска, складова, 
лизингова, конструкторска и консултантска дейност, 
маркетингови проучвания, превозна дейност на 
товари и пътници, посредническа и представителна 
дейност, вътрешна и външна търговия, внос, износ, 
бартерни сделки, реекспорт, полагане на грижи 
за деца, други дейности и услуги, незабранени 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с 
неопределен срок, със съдружници Стивън Джон 
Уелш и Джема Уелш, които ще го управляват и 
представляват заедно и поотделно.
50356

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3348 
от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1786/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Темистоклеус къмпани“ – ЕООД 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление гр. Елена, ул. Пролет 4, вх. В, ет. 4, 
ап. 11, с предмет на дейност: покупка, строеж и 

обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
консултантска дейност, маркетинг и реклама, вън-
шнотърговска и посредническа дейност, вътрешен 
и международен туризъм и всички други дейности 
и услуги в страната и в чужбина, незабранени със 
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с нео-
пределен срок, с едноличен собственик на капитала 
Панайотис Темистоклеус и се управлява и предста-
влява от управителя Румяна Йорданова Тончева.
50357

Великотърновският окръжен съд на основа-
ние чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение 
№ 3344 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 2158/95 вписа в 
търговския регистър прехвърляне на предприятие с 
фирма „Димитър Димитров – МРМ“, Велико Тър-
ново, от едноличния търговец Димитър Стефанов 
Димитров като съвкупност от права, задължения и 
фактически отношения на Стефан Димитров Гри-
горов и го вписа като едноличен търговец с фирма 
„Димитър Димитров – МРМ – Стефан Димитров“, 
Велико Търново.
50358

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3347 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1785/2007 вписа в 
търговския регистър дружество с ограничена отго-
ворност „Пропърти партнерс“ – ООД (изписва се и 
на латиница), със седалище и адрес на управление 
гр. Елена, ул. Пролет 4, вх. В, ет. 4, ап. 11, с пред-
мет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, консултантска 
дейност, маркетинг и реклама, външнотърговска 
и посредническа дейност, вътрешен и междунаро-
ден туризъм и всички други дейности и услуги в 
страната и в чужбина, незабранени със закон, и 
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен 
срок, със съдружници Мариос Пантели и Панте-
лакис Пантели и се управлява и представлява от 
управителя Румяна Йорданова Тончева.
50359

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3380 от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 241/2007 вписа в 
търговския регистър промени за „Хардленд“ – ООД, 
Велико Търново: заличава като съдружник, управи-
тел и представляващ дружеството Елена Ангелова 
Игнатова; вписва като съдружник в дружеството 
Константин Стефанов Николов; вписва като упра-
вител и представляващ дружеството Константин 
Стефанов Николов, който ще управлява и предста-
влява дружеството с вписания управител Светлозар 
Иванов Стоилов заедно и поотделно.
50360

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 3369 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1790/2007 вписа 
в търговския регистър еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Герев“ – ЕООД (изпис-
ва се и на латиница), със седалище и адрес на 
управление Велико Търново, ул. Стефан Мокрев 
1, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: гео-
дезическа и проектантска дейност, строителна 
дейност, проектиране, покупка и обзавеждане на 
недвижими имоти с цел управление и продажба, 
лизинг, инженерингово, инвестиционно и финан-
сово консултиране, търговско представителство и 
посредничество на местни и чуждестранни лица в 
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни 
и превозни сделки, лицензионни сделки, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни 
или други услуги, транспорт, реекспорт, ноу-хау 
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и лицензии, производство и продажба на селско-
стопанска продукция от растителен и животински 
произход, гъби, билки, дивеч, риба и др., покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговия на 
едро и дребно с хранителни стоки и промишлени 
стоки, ресторантьорство, всякакви други дейности 
и услуги в страната и в чужбина, незабранени със 
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с нео-
пределен срок и се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала и управител 
Христо Петков Герев.
50361

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3458 
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1835/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Гоги“ – ЕООД (изписва се и на лати-
ница), със седалище и адрес на управление с. Ново 
градище, община Стражица, ул. Шеста 2, с предмет 
на дейност: хотелиерски услуги и ресторантьорство, 
покупко-продажба на недвижими имоти, строител-
ство, търговско представителство и посредничество, 
туристически, рекламно-информационни, програмни 
и други услуги, покупка на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, всякакви други дейности и услуги, 
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дру-
жеството е с неопределен срок и се управлява и 
представлява от едноличния собственик на капитала 
Георги Иванов Георгиев.
50362

Великотърновският окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3423 
от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1803/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Спийди летс холидейс“ – ЕООД (из-
писва се и на латиница), със седалище и адрес на 
управление Велико Търново, ул. Никола Габровски 
2, ет. 5, с предмет на дейност: покупка, строеж или 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
всички непосочени дейности, незабранени със за-
конов или подзаконов нормативен акт, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се 
управлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала и управител Уйлям Дезмънд Лембтън.
50363

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 903 от 
2.XI.2007 г. по ф.д. № 276/99 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на фирмата заедно с тър-
говското предприятие на ЕТ „Мима – Мирослава 
Иванова” като съвкупност от права, задължения и 
фактически отношения на „Мима – Ми“ – ЕООД.
47143

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 932 от 
13.XI.2007 г. по ф.д. № 52/2006 вписа в търговския 
регистър промени за „Агросорт“ – ЕООД: вписва 
покупко-продажбата на „Агросорт“ – ЕООД, чрез 
прехвърляне на всичките 50дружествени дяла на 
обща стойност 5000 лв. от Анна Петрова Захари-
ева на Марио Теофилов Маринков; заличава като 
едноличен собственик на капитала и управител 
Анна Петрова Захариева; вписва като едноличен 
собственик на капитала и управител на дружеството 
Марио Теофилов Маринков.
47144

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 906 от 
2.XI.2007 г. по ф.д. № 506/2007 вписва в търговския 

регистър дружество с ограничена отговорност 
„Дентален център „Омега Дента груп“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Видин, ул. 
Шести септември 3, с предмет на дейност: извън-
болнична дентална помощ, в т. ч. диагностика, 
лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, 
консултации и профилактика, изготвяне предпи-
сания за лабораторни и други медицински изслед-
вания, насочване на пациенти за консултативна и 
болнична помощ, хоспитализиране на пациентите 
в болнично заведение, когато целта на лечение не 
може да бъде постигната в амбулаторни и домаш-
ни условия, издаване на съответните документи, 
свързани с посочените дейности, търговска дейност, 
свързана с медицински дейности, дейността ще се 
осъществява съгласно изискванията на Закона за 
лечебните заведения. Дружеството е с капитал 5000 
лв., със съдружници Пролетка Найденова Зарова и 
Ирина Ириян Кирова-Нанкинска и се управлява и 
представлява от управителите Пролетка Найденова 
Зарова и Евгения Илиева Томова заедно и поотделно.
47145

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 910 от 
7.XI.2007 г. по ф.д. № 528/2007 вписва в търговския 
регистър дружество с ограничена отговорност „Пи-
тер груп“ – ООД (изписва се и на латиница), със 
седалище и адрес на управление Видин, ул. Княз 
Борис 9, с предмет на дейност: търговия с недвижими 
имоти, хотелиерство и ресторантьорство, произ-
водствена и търговска дейност, покупко-продажба 
на стоки с цел продажбата им в преработен или 
обработен вид, внос, износ и реекспорт на стоки, 
представителство, посредническа и комисионна 
дейност, строителство – промишлено и гражданско 
строителство, международен автомобилен транс-
порт, както и всякаква друга дейност, незабранена 
със закон, като дейността ще се осъществява в 
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 
лв., със съдружници Красимир Милчов Кръстев и 
Симеон Милчев Кръстев, които го управляват и 
представляват заедно и поотделно.
47146

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 907 от 
6.XI.2007 г. по ф.д. № 529/2007 вписва в търговския 
регистър дружество с ограничена отговорност 
„ВИП“ – ООД (изписва се и на латиница), със 
седалище и адрес на управление Видин, ул. Иг-
лика 50, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, 
ресторантьорски, туристически, рекламни, инфор-
мационни, програмни, импресарски и други услуги, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, лизинг, внос, износ и реекспорт, 
както и всякаква друга дейност, която е търговска 
сделка по смисъла на чл. 1 ТЗ, незабранена със 
закон и се осъществява в страната и в чужбина. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Никола Маринов Георгиев и Людмила Младенова 
Георгиева, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
47147

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 927 от 
9.XI.2007 г. по ф.д. № 537/2007 вписа в търговския 
регистър еднолично дружество с ограничена отго-
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ворност „Интер капитал инвест център“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Видин, ул. 
Бдин 24, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажбата им в първоначален, преработен или об-
работен вид, покупка на недвижими имоти с цел 
продажбата им, строителство, реконструкция и 
обзавеждане на недвижими имоти, консултации, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни и спедиционни сделки, транспортна 
дейност, вкл. международен автомобилен транспорт, 
таксиметрови услуги на граждани и фирми, както 
и всякаква друга търговска дейност, незабранена 
със закон, като дейността ще се осъществява в 
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 
3 050 000 лв. – апортна вноска, и се управлява и 
представлява от едноличния собственик Никола 
Симов Симеонов.
47148

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 949 от 
16.ХI.2007 г. по ф. д. № 313/2005 вписа в търгов-
ския регистър промяна за „Аспенберг“ – ЕООД: 
премества седалището и адреса на управлеине от 
Видин, ул. Момчил войвода 16, в София, район 
„Връбница”, ж. к. Модерно предградие, бл. 3, вх. Г, 
ет. 4, ап. 82.
47693

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 931 от 
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 300/2007 вписа в търговския 
регистър промяна за „Реноватио“ – ЕООД, Видин: 
допълва предмета на дейност с „посредническа дей-
ност по наемане на работа за Република България”; 
вписа прилагането на допълнителен учредителен 
акт от 9.ХI.2007 г.
47694

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 926 от 
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 535/2007 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ 
„К. Е. М. – Мириян Димов” от Мариян Василев 
Димов като съвкупност от права, задължения и 
фактически отношения на Еделина Виденова Ди-
мова и я вписва като едноличен търговец с фирма 
ЕТ „К. Е. М. – Еделина Димова”.
47695

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 946 от 
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 96/2002 вписва в търговския 
регистър промени за „Ди Ве Ла“ – ЕООД: вписва 
като едноличен собственик на капитала Ани Ива-
нов Панчев, който ще управлява и представлява 
дружеството; вписва изменение в учредителения 
акт на дружеството.
47696

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 908 от 
7.ХI.2007 г. по ф. д. № 108/96 вписва в търговския 
регистър заличаване на „Дима“ – ЕАД, и прекра-
тяване на дейността на ликвидатора Красимир 
Петров Иванов.
47697

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 947 от 
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 337/2005 вписа в търговския 
регистър промяна за „ДИМ – дунавски инертни 
материали“ – ООД, Видин: вписва прехвърлянето 
на 249 дяла от Валери Витанов Илиев на Людмил 
Павлов Илиев и 1 дял на Павел Людмилов Илиев; 
вписва освобождаването като съдружник и управи-
тел на Валери Витанов Илиев; вписва като съдруж-
ници Павел Людмилов Илиев и Людмил Павлов 

Илиев; премества седалището и адреса на управле-
ние от Видин, ул. Дунавска 38, във Видин, Южна 
промишлена зона, варов възел; вписва довнасяне 
на капитала в пълния му размер; дружеството ще 
се управлява и представлява само Людмил Павлов 
Илиев; вписва изменение на дружествения договор, 
отразяващ извършените промени.
47786

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 928 от 
9.ХI.2007 г. по ф. д. № 536/2007 вписа в търговския 
регистър еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Барус“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Видин, ул. Любен Каравелов 38, ет. 3, 
ап. 6, с предмет на дейност: транспортна дейност, 
търговия на едро и дребно, покупко-продажба на 
моторни превозни средства, транспортна дейност, 
спедиция, участие в наши и чуждестранни търгов-
ски дружества, хотелиерство и ресторантьорство, 
търговско представителство, посредничество и 
дистрибуция, както и други дейности, незабранени 
със закон, като дейността ще се осъществява в 
страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 
лв. и се управлява и представлява от едноличния 
собственик Иван Пенков Григоров.
47787

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 941 от 
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 538/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Кайен“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Видин, ул. Пейо Яворов 27, 
вх. Б, ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност: всякаква 
вътрешно- и външнотърговска дейност, хотелиер-
ство и ресторантьорство, спедиционна дейност, 
търговия с недвижими имоти и с ценни книжа, 
строеж на жилища, търговски домове и сгради с 
производствено предназначение, както и всякаква 
друга дейност, незабранена със закон, може да из-
вършва дейността си и да открива свои клонове в 
страната и в чужбина, може да участва в дружества 
с местни и чуждестранни лица. Дружеството е с 
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от 
собственика Калоян Василев Борисов.
47788

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 942 от 
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 539/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Юлия Чекерендова“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Видин, ул. Хан 
Аспарух 20, бл. Кольо Фичето 2, вх. А, ет. 2, ап. 5, 
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, 
строително-предприемаческа дейност, търговия на 
дребно и едро, покупко-продажба и производство 
на стоки, транспорт, хотелиерство, автосервиз, 
внос и износ на стоки, както и всякаква дейност, 
незабранена със закон или подзаконов нормативен 
акт, като дейността ще се осъществява в страната 
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и 
се управлява и представлява от едноличния соб-
ственик Юлия Ангелова Чекерендова.
47789

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 943 от 
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 543/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Самостоятелна медико-техническа 
лаборатория – Валя Иванова – 2007“ – ЕООД 
(изписва се съкратено „СМТЛ – Валя Ивано-
ва – 2007“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със 
седалище и адрес на управление Видин, ул. Патри-
арх Евтимий 34, с предмет на дейност: извършване 
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на предписани от лекар, респективно стоматолог, 
специфични технически дейности и производство на 
медицински и помощни средства, търговски сделки, 
доколкото същите са необходими за осъществяване 
на медицинска дейност и обслужване на пациенти. 
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява 
и представлява от едноличния собственик Валя 
Константинова Иванова.
47790

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 944 от 
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 545/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговорност 
„Тайфун Балкан“ – ООД, със седалище и адрес на 
управление Видин, ж. к. Христо Ботев, бл. 7, вх. А, 
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: производствена 
и търговска дейност, покупко-продажба на стоки с 
цел препродажбата ми в първоначален, преработен 
или обработен вид, внос, износ и реекспорт на сто-
ки, представителство, посредническа и комисионна 
дейност, строителство, хотелиерство и ресторан-
тьорство, промишлено и гражданско строителство, 
международен автомобилен транспорт, както и 
друга търговска дейност, незабранена със закон, 
като дейността ще се осъществява в страната и в 
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Иван Гергов Каменов и Иво Иванов 
Иванов, които го управляват и представляват за-
едно и поотделно.
47791

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 954 от 
21.ХI.2007 г. по ф. д. № 413/2007 вписа в търговския 
регистър промени за „Астом“ – ЕООД: вписва 
прехвърляне на всичките 500 дяла от Таня Васи-
лева Омайникова-Цветкова на Делян Александров 
Цветков; вписва като управител Делян Александров 
Цветков; вписва заличаването и освобождаването 
от отговорност като управител на Таня Василева 
Омайникова-Цветкова; вписва нов учредителен 
акт-устав с отразените промени.
49204

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 955 от 
21.ХI.2007 г. по ф. д. № 461/2007 вписа в търговския 
регистър заличаване на „Геодезия Видин“ – ЕООД, 
и прекратяване на дейността на ликвидатора Иванка 
Александрова Христова.
49205

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 945 от 
15.ХI.2007 г. по ф. д. № 546/2007 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ 
„Анимал – д-р Софрони Ников“ от Софрони Кири-
лов Ников като съвкупност от права, задължения и 
фактически отношения на Любка Крумова Никова 
и я вписва като едноличен търговец с фирма ЕТ 
„Анимал – Любка Никова”.
49206

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 953 от 
21.ХI.2007 г. по ф. д. № 550/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Анис – 2007“ – ЕООД, със седалище 
и адрес на управление Видин, ж. к. Гео Милев, 
бл. 20, вх. Е, ет. 5, ап. 117, с предмет на дейност: 
търговска дейност – внос и износ на всякакви 
стоки и товари, машиностроене, покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първонача-
лен, преработен или обработен вид, покупка на 
ценни книжа с цел продажба, производство на 
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, 

лизингова дейност на търговско представител-
ство и посредничество, превозна, хотелиерска, 
туристическа, информационна дейност, покупка, 
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, външноикономическа дейност, бартерни 
сделки с чуждестранни лица, задгранично участие 
в сдружения и други формирования, внос и износ 
на стоки (при спазване на разпоредбите), търгов-
ско представителство, посредничество и агентство 
на чуждестранни лица в страната и в чужбина, 
строителство и строително-ремонтни дейности, 
селскостопанска дейност, реклама и маркетинг 
и всякаква друга дейност, незабранена със закон. 
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява 
и представлява от едноличния собственик и упра-
вител Анислав Милчев Иванов.
49207

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 964 от 
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 548/2007 вписа в търгов-
ския регистър еднолично дружество с ограничена 
отговорност „Сити север“ – ЕООД, с. Гъмзово 
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес 
на управление с. Гъмзово, ул. Царина 1, с предмет 
на дейност: текстилна промишленост; производство 
и продажба на едро и дребно; както и всякаква 
друга търговска дейност, незабранена със закон, 
като дейността ще се осъществява в страната и в 
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се 
управлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала и управител Андрей Кирилов Андреев.
49208

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 963 от 
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 558/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговорност 
„Валън“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Видин, ул. Цар Симеон Велики 1, ет. 2, с предмет 
на дейност: туристическа и туроператорска дейност, 
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба, транспортна дейност, хотелиер-
ство и ресторантьорство, както и други дейности, 
незабранени със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със съдружници Валъри Ратклиф и Алън 
Робинсон, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
49209

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 959 от 
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 562/2007 вписа в търгов-
ския регистър дружество с ограничена отговорност 
„Бул – Ес инвест“ – ООД (изписва се и на лати-
ница), със седалище и адрес на управление Видин, 
ул. Княз Борис I № 2, ет. 3, ап. 10, с предмет на 
дейност: покупка на недвижими имоти с цел стро-
ителство, продажби на недвижими имоти, строи-
телство, строително-ремонтни дейности, търговия 
с всякакви стоки, незабранени със закон; антик-
варна, комисионна дейност; лизинг; сключване на 
бартерни сделки; откриване на фирмени магазини; 
хотелиерство, ресторантьорство, посредническа, 
предприемаческа, транспортна дейност – превоз 
на пътници и товари, коопериране и съвместни 
дейности с други фирми – местни и чуждестранни, 
и физически лица, както и всякакви други дейности, 
незабранени със закон, като дейностите ще се 
осъществяват в страната и в чужбина. Дружество-
то е с капитал 5000 лв., със съдружници Мариа 
Монтсеррат Лопес Гонзалес и Емилия Димитрова 
Замфирова, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
49210
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Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 965 от 
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 565/2007 вписа в търговския 
регистър дружество с ограничена отговорност 
„Полакс“ – ООД, със седалище и адрес на упра-
вление Видин, ул. Връшка чука 3, ап. 5, с предмет 
на дейност: финансови и счетоводни дейности, 
организиране на счетоводно отчитане и съставяне 
на финансови отчети по реда на Закона за счето-
водството, производство и продажба на сладкарски 
изделия, на безалкохолни напитки, на чай и кафе 
и продажба на алкохол, както и всякакви други 
дейности, незабранени със закон, като дейността 
ще се осъществява в страната и в чужбина. Дру-
жеството е с капитал 5000 лв., със съдружници 
Дилка Иванова Петрова, Александър Красимиров 
Найденов и Поля Красимирова Петрова, които го 
управляват и представляват заедно и поотделно.
50617

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 972 
от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 188/2007 вписа в тър-
говския регистър промени за „Едил“ – ЕООД: 
вписва покупко-продажбата на „Едил“ – ЕООД, 
чрез прехвърляне на всичките 50 дружествени дяла 
на обща стойност 5000 лв. от Николай Евдокимов 
Евстатиев на Ивайло Георгиев Матеев; заличава 
като едноличен собственик на капитала и управи-
тел Николай Евдокимов Евстатиев; вписва като 
едноличен собственик на капитала и управител 
на дружеството Ивайло Георгиев Матеев, който 
ще управлява и представлява дружеството; вписва 
нов учредителен акт.
50618

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 968 от 
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 547/2007 вписа в търговския 
регистър еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „МММ“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 4, 
вх. Б, ет. 1, ап. 21, с предмет на дейност: производ-
ство и търговия със стоки и услуги в страната и в 
чужбина, търговия с хранителни и нехранителни 
стоки, производство, изкупуване, преработка и 
търговия със селскостопанска продукция, заку-
пуване и посредничество с недвижими имоти и 
отдаването им под наем, оценяване, туристическа 
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и 
ресторантьорство, експлоатация, обзавеждане и 
строителство на обекти за спорт и туризъм, разра-
ботка и реализация на екологични мероприятия и 
програми, рекламна и импресарска дейност, спе-
диция, транспортна дейност, в т.ч. таксиметрова и 
автосервизна, посредничество и представителство 
на местни и чуждестранни лица в страната и в чуж-
бина, консултантска дейност, в т.ч. икономически, 
правни и инженерингови услуги, както и всякаква 
друга дейност, незабранена със закон, която ще се 
осъществява в страната и в чужбина. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на 
капитала Милен Боянов Марков, който го управлява 
и представлява.
50619

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 961 от 
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 551/2007 вписа в търговския 
регистър дружество с ограничена отговорност 
„Ариана нетуъркс“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Видин, ул. Княз Борис I № 9, с 
предмет на дейност: покупко-продажба, внос-износ 
на всякакви стоки, незабранени със закон, стро-
ително-монтажни и ремонтни работи, вкл. и със 

съответна регистрация към Строителната камара, 
изграждане на подземни и надземни комуникаци-
онни връзки и съоръжения, услуги в областта на 
телекомуникациите, транспортна, спедиционна, 
складова дейност, търговско представителство и 
посредничество на местни и чуждестранни фирми, 
сделки с интелектуална собственост, програмни и 
други услуги, всякаква друга дейност, незабранена 
със закон, вкл. и сделки на разрешителен режим 
(след получаване на съответните разрешения), 
като дейността ще се осъществява в страната и в 
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
съдружници Ивайло Людмилов Иванов и Илиан 
Дамянов Иванов, които го управляват и предста-
вляват заедно или поотделно.
50620

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 969 от 
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 556/2007 вписа в търговския 
регистър дружество с ограничена отговорност 
„Пиар“ – ООД, със седалище и адрес на управле-
ние Видин, ул. Екзарх Йосиф 23, вх. Г, ет. 1, ап. 3, 
с предмет на дейност: професионално почистване, 
услуги на офиси, административни сгради, хотели, 
домове, транспортни средства, шлайфане, полиране, 
възстановяване и поддръжка на подове, търговия 
на едро и дребно с професионални почистващи 
препарати, уреди, инструменти и машини, внос, 
износ на стоки, както и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон или подзаконов нормативен 
акт, като дейността ще се осъществява в страната 
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със съдружници Роза Лозанова Тодорова и Павел 
Станев Михайлов, които го управляват и предста-
вляват заедно и поотделно.
50621

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. 
по ф. д. № 742/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност „Дора 
Петкова – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Враца, ж. к. Дъбника, бл. 33, вх. Г, 
ап. 74, с предмет на дейност: покупко-продажба 
на вещи в първоначален, обработен и преработен 
вид, шивашка дейност, конфекция и транспортни 
услуги, производство на стоки и тяхната реализа-
ция, комисионна, спедиционна и лизингова дейност 
на търговско представителство и посредничество, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, 
рекламни, информационни, програмни, импресар-
ски, счетоводни, консултантски и други услуги, 
преводачески услуги и легализация на документи, 
лизингова (без финансов лизинг), инженерингова 
дейност, туристическа дейност, всякаква друга 
дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 
лв. Едноличен собственик на капитала е Дора 
Цветанова Петкова; дружеството се управлява и 
представлява от Виктория Христова Иванова.
47126

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. 
по ф. д. № 763/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Елфовид“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Враца, ул. Околчица 17, с предмет на 
дейност: видеоуслуги, електросервизна дейност, 
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, търговско представителство и по-
средничество, комисионни, спедиционни, превозни, 
складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ту-
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ристически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски и други услуги, покупко-продажба на 
гори и земеделски земи и недвижими имоти, заедно 
със или без строеж и обзавеждане на последните, 
лизинг, както и други дейности, незабранени от 
закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството се упра-
влява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Емил Димитров Игнатов.
47127

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХІ.2007 г. по 
ф. д. № 551/2005 вписа промени за „Уаиър“ – ООД, 
гр. Роман: вписва като съдружници в дружеството 
Иван Марков Марков и Христина Красимирова 
Тодорова; вписва промени в дружествения договор.
47128

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
23.Х.2007 г. по ф. д. № 470/2004 вписа промени за 
„Спринт – М“ – ЕООД, Враца: премества адреса 
на управление на дружеството на ул. Бузлуджа 3.
47129

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. 
по ф. д. № 813/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Суифт риспонс“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 73, 
с предмет на дейност: външнотърговска дейност, 
спедиция и транспорт, търговия на едро и дребно, ре-
кламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена 
от законодателството, и с капитал 5000 лв. Друже-
ството се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала Милена Ангелова Маркова.
47130

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. 
по ф. д. № 799/2007 вписа в търговския регистър  
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Агенция интермаркт“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Враца, бул. Никола Войводов 
40, вх. Б, ап. 17, с предмет на дейност: управление, 
мениджмънт, консултации, експертизи на чуж-
дестранни и на български търговски дружества, 
търговия на едро от складове и магазини на едро 
в РБългария и чужбина, внос, експорт и реекспорт 
на стоки, транспортни средства, машини, агрегати, 
възли, детайли, комплексно техническо оборудване, 
инженеринг, проектиране, изграждане и експлоата-
ция на електрически централи, оползотворяващи 
енергията на водата, слънцето, вятъра, биомасата 
и на други възобновяеми и алтернативни източ-
ници на ел. енергия, производство и операторство 
на електроенеригя от възобновяеми източници на 
ел. енергия, строителни, хидростроителни, транс-
портни, монтажни, експлоатационни, ремонтни, 
производствени, търговски, финансови, оценителски 
и други дейности, незабранени от законодател-
ството и осъществявани в страната и в чужбина, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и 
представлява от едноличния собственик на капитала 
Димчо Ангелов Йотов.
47131

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. 
по ф. д. № 822/2007 вписа в търговския регис-
тър дружество с ограничена отговорност „Строй 
Билд“ – ООД, със седалище и адрес на управле-
ние Враца, ул. Иванка Ботева 22, ет. 2, стая 8, 
с предмет на дейност: търговия и производство 
с всякакви незабранени от закона промишлени, 
хранителни и селскостопански стоки, туризъм и 

комплексни туристически услуги, спедиционни и 
превозни сделки, външнотърговска и външноико-
номическа дейност, търговско представителство и 
посредничество, търговия със зърно, производство, 
дърводобив, лесокултурна и строителна дейност, 
всякакви други дейности и услуги, незабранени 
от закона или друг нормативен акт, и с капитал 
5000 лв. Дружеството е със съдружници Николай 
Веселинов Иванов, Георги Спасов Георгиев и Станка 
Кънчева Марангозова и се управлява и представлява 
от Станка Кънчева Марангозова.
47132

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
2.ХI.2007 г. по ф. д. № 841/2007 вписа в търговския 
регистър еднолично дружество с ограничена отго-
ворност „Медико-техническа лаборатория – Гуно-
ва“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
Враца, ул. Иван Ангелов 2А, с предмет на дейност: 
специфични технически дейности и производство 
на специализирани медицински и помощни сред-
ства, селскостопанско производство и търговия 
със селскостопански продукти, външнотърговска 
дейност, внос, износ и всички специфични режи-
ми, производство и продажба на стоки, всякаква 
друга дейност, незабранена от закона, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представля-
ва от едноличния собственик на капитала Светла 
Иванова Георгиева.
47133

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. 
по ф. д. № 825/2007 вписа в търговския регистър 
„Тимарк“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление Враца, ул. Цвятко Бобошевски 2, ет. 2, ап. 6, 
с предмет на дейност: извършване на автосервизна 
дейност и автоуслуги – вулканизация, демонтаж, 
монтаж и баланс на леки, лекотоварни и товарни 
автомобили, изправяне на джанти, автомивка и 
др., посредничество при покупко-продажба на 
недвижими имоти, превоз на хора и товари в стра-
ната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска 
дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, 
търговия на едро и дребно с алкохол и тютюневи 
изделия (след получаване на лиценз), строителна 
и строително-ремонтна дейност, селскостопанска 
дейност, посредничество и комисионерство, консул-
тантска дейност и услуги, всякаква друга дейност, 
незабранена от законодателството, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Тихомир 
Янков Климентов.
47134

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 837/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Блян“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление Козлодуй, ул. Завоя на Черна 19, с предмет 
на дейност: търговия на дребно с лекарствени 
продукти по реда на глава десета от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и 
представлява от едноличния собственик на капитала 
Галя Петрова Колецова.
47125

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. 
по ф. д. № 810/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Славея фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Мизия, ул. Георги Димитров 47, с 



СТР.  180  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

предмет на дейност: търговия на дребно с лекар-
ствени продукти (съгласно Закона за лекарствени-
те продукти в хуманната медицина) и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Силвия 
Йорданова Ангелова.
47136

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 353/2005 вписа промени за „Булпа-
уър“ – ООД, Враца: заличава като управляващ 
и представляващ дружеството Марина Ивайлова 
Василева-Андрова; вписва като управляващ и пред-
ставляващ дружеството Левент Назифоглу.
47137

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. 
по ф. д. № 834/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Джорджо 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Враца, ж. к. Дъбника, бл.25, вх. Б, 
ет. 6, ап. 40, с предмет на дейност: търговия и 
производство на всякакви незабранени от закона 
промишлени, хранителни и селскостопански сто-
ки, туризъм и комплексни туристически услуги, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско 
представителство и посредничество, търговия със 
зърно, производство, дърводобив, лесокултурна и 
строителна дейност, както и всякакви други дей-
ности и услуги, незабранени от закона или друг 
нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството 
се управлява и представлява от едноличния соб-
ственик на капитала Георги Константинов Лазаров.
47138

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 824/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Светльо – 68“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление с. Згориград, ул. Георги Бенковски 
1, с предмет на дейност: покупка, строеж или об-
завеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
дажба в първоначален, преработен или обработен 
вид, продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, скла-
дови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, програм-
ни, импресарски или други услуги, лизинг, както 
и всички други дейности, разрешени от закона и 
съгласно изискванията на законодателството, и с 
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и пред-
ставлява от едноличния собственик на капитала 
Стоян Стефанов Стоянов.
47139

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. 
по ф. д. № 811/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Елеонора“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление Враца, ул. Ген. Леонов 12, ет. 1, ап. 1, с 
предмет на дейност: предлагане на услуги, свързани 
с развлечение и забавление на деца, вътрешно- и 
външнотърговска дейност, импорт и експорт, тър-
говско представителство, посредничество, превозна, 
рекламна, информационна, програмна, импресарска 
дейност и агентство на местни и чуждестранни 
лица в страната и в чужбина, покупко-продажба 
на стоки или други вещи в първоначален, прера-

ботен или обработен вид, производство на стоки 
с цел продажба, комисионна, спедиционна, скла-
дова и лизингова дейност, търговия със стоки за 
потребление, транспортни услуги, както и всяка 
друга дейност, незабранена от законодателството, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и 
представлява от едноличния собственик на капитала 
Елеонора Любомирова Ангелова.
47140

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. 
по ф. д. № 806/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Мар – Ка – ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление с. Згориград, ул. Седмочисленици 6, 
с предмет на дейност: диагностика, профилактика 
и ремонт на МПС, транспортна дейност, всякакъв 
вид търговска дейност, посредническа дейност, 
лизингова дейност, търговско представителство, 
рекламна дейност, туристическа дейност в страната 
и в чужбина, бартерни сделки, външнотърговска 
и външноикономическа дейност, рекламна дей-
ност, ресторантьорство и хотелиерство и всички 
други дейности, разрешени от закона, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представля-
ва от едноличния собственик на капитала Марин 
Петров Якимов.
47141

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г. 
по ф. д. № 807/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Примафарма“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Враца, ж. к. Дъбника 145, вх. Б, 
ет. 4, ап. 30, с предмет на дейност: търговия на 
дребно с лекарствени продукти съгласно Закона 
за лекарствените продукти в хуманната медицина, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и 
представлява от едноличния собственик на капитала 
Елена Владимировна Енева.
47142

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 846/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Финансова агенция „Мартини“ – ЕООД, със се-
далище и адрес на управление Враца, ул. Кръстьо 
Българията 47, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: 
финансови и счетоводни услуги, търговия на едро 
и дребно, търговско представителство и посред-
ничество, изработване на проекти за усвояване 
на безвъзмездни средства от различни грантови 
схеми, финансово-брокерски услуги, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки, застрахователна 
дейност (след лиценз), складови и лицензионни 
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, ин-
формационни, програмни и други услуги, строеж 
и продажба на недвижими имоти, лизинг, както и 
всякакви други дейности, разрешени със закон и 
съгласно изискванията на законодателството, и с 
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и пред-
ставлява от едноличния собственик на капитала 
Христо Павлов Съловски.
50850

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 859/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Емерго“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление Враца, ул. Стоян Заимов 2, с предмет 
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки 
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или други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, както и всякакви 
други дейности, незабранени със закон, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Вики Янсенс.
50851

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 
12.VII.2007 г. по ф.д. № 562/2007 вписа в търгов-
ския регистър промяна за „Растма Май“ – АД, гр. 
Бойчиновци: премества седалището и адреса на 
управление от гр. Бойчиновци, ул. Георги Дими-
тров 68, в Козлодуй, ул. Кирил и Методий 1, ет. 2.
50852

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 866/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Ник – А – 007“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Враца, ул. Иванка Ботева 10, вх. А, 
ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: външно- и 
вътрешнотърговска и производствена дейност в 
страната и в чужбина, търговско представителство 
и посредничество, консултантска, складова, транс-
портна дейност, реклама и информационна дейност, 
сделки с интелектуална собственост, покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, складова дей-
ност, ресторантьорство, хотелиерство, търговско 
представителство и посредничество на български 
и чуждестранни физически и юридически лица в 
страната и в чужбина, както и всякаква друга дей-
ност, незабранена от законодателството, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Николай 
Йорданов Алексиев.
50853

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 865/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Елиа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
Враца, ул. Георги Пенчев 2, вх. В, ет. 2, ап. 35, с 
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска 
и производствена дейност в страната и в чужбина, 
търговско представителство и посредничество, 
консултантска, складова, транспортна дейност, 
рекламна и информационна дейност, сделки с инте-
лектуална собственост, покупка на стоки или други 
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, складова дейност, ресторантьорство, 
хотелиерство, търговско представителство и посред-
ничество на български и чуждестранни физически 
и юридически лица в страната и в чужбина, както 
и всякаква друга дейност, незабранена от законо-
дателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството се 
управлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Елена Иванова Алексиева.
50854

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 862/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Боха – кар“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Враца, ул. Васил Кънчов 2, вх. А, ап. 18, 
с предмет на дейност: автоуслуги, автобояджийство, 
автотенекеджийство, превозна и спедиторска дей-
ност в страната и в чужбина, строителна дейност, 

производство и търговия със селскостопански 
стоки и стоки за бита, железарство, дърводелство, 
комплексни битови услуги, екскурзионна дейност, 
хотелиерство, ресторантьорство, посредническа 
дейност, видео- и аудиоуслуги, внос и износ на мо-
торни превозни средства и части и агрегати за тях, 
таксиметрови услуги, търговия, както и всякакви 
други услуги или дейности, незабранени със закон, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и 
представлява от едноличния собственик на капитала 
Владимир Георгиев Николов.
50855

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. 
по ф.д. № 146/2007 вписа в търговския регистър 
прехвърляне на търговското предприятие ЕТ „Лина 
Трифонова”, Враца, на „Дива – 7“ – ЕООД, Враца.
50840

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 852/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Уна трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление с. Нефела, ул. Васил Левски 5, с предмет 
на дейност: производство, търговия с пластмаси, 
внос и износ на материали и всякакви дейности, 
незабранени от законодателството, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от 
едноличния собственик на капитала Стево Пртина.
50841

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 25.V.2006 г. 
по ф.д. № 294/2006 вписа в търговския регистър 
промяна за „Адемо Нове – 2005“ – ООД, София: 
премества седалището и адреса на управление от 
София, район „Оборище”, ул. Цар Симеон 6, ет. 1, 
във Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3.
50842

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
22.Х.2007 г. по ф.д. № 294/2006 вписа промени за 
„Адемо – Нове – 2005“ – ООД, Враца: заличава 
като съдружници Аделина Хаджиева Радева и Емил 
Красимиров Миладинов; вписва като съдружници 
Евгени Димитров Иванов, Хаджи Радев Хаджиев 
и Иван Милчев Стоянов, които ще управляват и 
представляват дружеството само заедно; вписва 
приетите промени в дружествения договор.
50843

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2007 г. 
по ф.д. № 700/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Къща на ка-
мъка“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Враца, разклона за с. Бели извор, с предмет на дей-
ност: производство и търговия с каменни изделия, 
балюстри, камини, колони, скулптура, търговия в 
страната и в чужбина, международен транспорт, 
търговия с черни и цветни метали и отломките 
им, търговия с течни горива, газ и моторни масла, 
сделки с недвижими имоти, строителство, както и 
всякаква друга дейност, незабранена от законода-
телството, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със 
съдружници Васил Цветанов Цеков и Борис Цве-
танов Цеков, които го управляват и представляват 
заедно и поотделно.
50844

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
30.Х.2007 г. по ф.д. № 318/2007 вписа промени за 
„С Мега – Корн“ – ЕООД, Враца: заличава като 
едноличен собственик на капитала, управляващ 
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и представляващ дружеството Силвия Николаева 
Стоянова; вписва като едноличен собственик на 
капитала „Миленов файненшъл груп“ – ЕООД, 
Враца; вписва като управляващ и представляващ 
дружеството Борислав Миленов Иванов; вписва при-
етите промени в учредителния акт на дружеството.
50845

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 837/2007 вписа в търговския 
регистър прехвърляне на търговското предпри-
ятие ЕТ „Блян – Галя Колецова”, Козлодуй, на 
„Блян“ – ЕООД, Козлодуй.
50846

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а, ал. 2 
ГПК с определение № 2041 от 5.ХI.2007 г. допус-
ка прилагане по ф.д. № 3702/91 на проверения и 
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Из-
грев“ – АД, Оряхово.
50847

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 842/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Николай Петков“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Бяла Слатина, ж.к. Калоян, бл. 3, 
вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: търговия 
на едро и дребно в страната и в чужбина, покуп-
ка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
търговско представителство, агентство и посред-
ничество, маркетингова дейност, производство и 
търговия със стоки за бита и промишлеността 
от пластмаси, дърво, каучук, кожи, плат и други 
материали, опаковка, реклама, стругаро-фрезистки 
услуги и дейности, шивашки услуги, авторемонтни, 
автотенекеджийски услуги, регулиране и баланси-
ране на гуми, услуги в автомивки, пътна помощ, 
производство, събиране, заготовка, преработка и 
търговия с вторични суровини, финансово-счето-
водни услуги, външноикономическа и търговска 
дейност, рекламни, програмни и информационни 
услуги, сделки с интелектуална собственост и дру-
ги незабранени със закон дейности, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от едноличния собственик на капитала Николай 
Стефанов Петков.
50848

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г. 
по ф.д. № 863/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Ивирен“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление гр. Роман, ул. Карашка 11, с предмет на 
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел 
препродажба в първоначален, преработен или обра-
ботен вид, производство на стоки с цел продажба, 
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дей-
ност, търговско представителство и посредничество, 
външнотърговска дейност, маркетинг и бартерни 
сделки, както и всякакви дейности, незабранени 
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се уп-
равлява и представлява от едноличния собственик 
на капитала Ирена Тодорова Върбанова.
50849

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1460 от 
25.IХ.2007 г. допуска прилагането по ф. д. № 5/99 
на проверения приет годишен финансов отчет за 
2006 г. на „Узана – 99“ – ЕАД, Габрово.
47698

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 751/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Тандем – Габро-
во“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Габрово, ул. Добруджа 1, и с предмет на дейност: 
производство на сурово сушени колбаси; търговия 
в страната и в чужбина със сурово сушени колбаси; 
производствена и търговска дейност на едро и дреб-
но в страната и в чужбина с всякакви незабранени 
със закон стоки; транспортни и спедиторски услуги 
в страната и в чужбина; посредническа дейност, 
агентство и търговско представителство на мест-
ни и чуждестранни лица в страната и в чужбина; 
външноикономическа дейност; други дейности и 
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. 
Дружеството е със съдружници Радослав Тодоров 
Блажев и „Тандем – В“ – ООД, София, и се уп-
равлява и представлява от управителите Кирил 
Маринов Вътев и Радослав Тодоров Блажев заедно 
и поотделно.
47699

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 757/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Вегатекс“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление Трявна, ул. 
Любен Каравелов 3, и с предмет на дейност: про-
изводство на трикотажни и текстилни изделия; 
маркетинг, външна и вътрешна търговия; търговско 
представителство и посредничество; транспортни 
услуги; всякаква друга дейност, незабранена със 
закон, и с капитал 5100 лв. Дружеството е със 
съдружници Илияна Мичева Велушева, Виолета 
Пенчева Василева и Григорий Колев Обрешков и 
се управлява и представлява от управителя Татяна 
Христова Георгиева.
47700

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІ.2007 г. 
по ф. д. № 779/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Ледър трей-
динг“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
Габрово, ул. Венера 39, ет. 5, ап. 15, и с предмет 
на дейност: обработка и търговия с кожи; строеж, 
ремонт, покупка и обзавеждане на недвижими имоти 
с цел продажба; дървообработване; производство на 
мебели; производство на стоки с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид; 
търговия със зърно и хранителни продукти; покупка 
на разрешени стоки, други вещи и разрешена селско-
стопанска продукция от растителен и животински 
произход с цел продажба; комисионна, спедиционна, 
складова, лизингова, външнотърговска, реекспорт-
на дейност; търговско представителство; бартерни 
сделки; превозна, транспортна, вкл. таксиметрови 
услуги в страната и в чужбина, хотелиерска, ресто-
рантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна 
(без книгопечат), програмна, информационна дей-
ност; сделки с интелектуална собственост; сделки 
с недвижими имоти; туроператорска дейност; други 
дейности и услуги, незабранени със закон, и с капи-
тал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Боян 
Николаев Колев и Христина Иванова Башакова и 
се управлява и представлява от управителя Боян 
Николаев Колев.
47701

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от № 1696 от 
1.ХI.2007 г. регистрира промени по ф. д. № 425/2002 
за „Ипом“ – ООД: вписа прехвърляне на дружестве-
ни дялове; заличава като съдружници Калин Начев 
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Илиев и Мариян Михайлов Стефанов; вписа промяна 
във фирмата на дружеството на „Ипом“ – ЕООД; 
вписа като едноличен собственик на капитала до-
сегашния съдружник Георги Иванов Цвъркалев; 
премества адреса на управление от ул. Стефана 
Богдан Генчева 25 на ул. Тотьо Иванов 21.
47702

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1365 от 
9.ХI.2006 г. вписа промяна по ф. д. № 216/2004 за 
„Формула С“ – ЕООД: заличава като управител и 
представляващ дружеството Пенчо Иванов Пенчев; 
вписа като управител и представляващ дружеството 
Цеца Венкова Димитрова.
47703

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 763/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Флоранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп-
равление Габрово, ул. Свищовска 113, ет. 7, ап. 20, 
и с предмет на дейност: покупка на всякакви 
разрешени стоки и други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид; 
производство на всякакви разрешени стоки и 
други вещи с цел продажба; комисионна, спеди-
ционна, складова, лизингова, външнотърговска, 
реекспортна дейност; търговско представителство; 
бартерни сделки, разрешени със закон; превозна 
и всякаква транспортна, хотелиерска, ресторан-
тьорска, екскурзионна, рекламна, издателска (без 
книгопечат), програмна, информационна, сервизна, 
преводаческа, маркетингова, мениджърска, инже-
нерингова дейност; международен туризъм; забавни 
и развлекателни игри; сделки с интелектуална 
собственост; производство, продажба и отдаване 
под наем на аудио- и видеозаписи; покупка, стро-
ителство, проектиране, дизайн, обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба или отдаване 
под наем; туроператорска дейност, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от управителя Дочо Тодоров Дочев.
47704

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 771/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Термосистем“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Трявна, ул. Ангел Кънчев 87, вх. Б, 
ап. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид; продажба на стоки 
от собствено производство; всякаква друга дейност, 
незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Друже-
ството се управлява и представлява от управителя 
Анатоли Веселинов Атанасов.
47705

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 768/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Солар“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление Габрово, ул. Станционна 14, и с предмет на 
дейност: търговско представителство, агентство и 
дистрибуция на чуждестранни фирми в областта 
на възобновяемите енергоизточници; консулта-
ции, проектиране, доставка, продажба и монтаж 
на оборудване в областта на възобновяемите 
енергоизточници; разработване и внедряване на 
проекти в областта на енергетиката; внос, износ, 
реекспорт, лизинг, франчайзинг; всякаква друга 
търговска дейност, незабранена със закона, и с 

капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капи-
тала „СТС Солар“ – АД, Габрово. Дружеството се 
управлява и представлява от управителя Росимир 
Станчев Матеев.
47706

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 772/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Катя Колева“ – ЕООД, със седалище и адрес 
на управление Габрово, ул. Д-р Тота Венкова 3, 
вх. В, ет. 6, ап. 18, и с предмет на дейност: покуп-
ка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид; 
транспортна дейност в страната и в чужбина; ме-
талообработващи услуги; шивашки и фризьорски 
услуги; търговия на едро и дребно; покупка, строеж 
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване 
под наем или продажба, посреднически сделки с 
недвижими имоти; продажба на стоки от собстве-
но производство; търговско представителство и 
посредничество; външнотърговска дейност, внос, 
износ, реекспорт, бартерни сделки; комисионни, 
спедиционни, превозни; складови, лицензионни и 
сделки с интелектуална собственост; стоков кон-
трол; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, 
рекламни (без печат), информационни, програмни, 
консултантски, импресарски дейности и услуги, 
други дейности и услуги, незабранени със закон, 
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и 
представлява от управителя Катя Илиева Колева.
47707

Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. 
по ф. д. № 707/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Авто корект“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Трявна, ул. Планинец 28, и с предмет 
на дейност: обучение на стоки или други вещи с 
цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид; продажба на стоки от собствено 
производство; комисионни, спедиционни, превоз-
ни, складови или други услуги; покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел про-
дажба; счетоводни услуги; изготвяне на годишни 
финансови отчети, бизнеспланове, консултантски, 
туристически, рекламни или други разрешени ус-
луги; дейности, незабранени със закон, и с капитал 
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява 
от управителя Пейко Петков Тодоров.
47708

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 1896/95 за „Булекс“ – ООД: вписва изключ-
ването като съдружник на Джемал Буркиашвили 
и заличаването му като управител; заличава като 
съдружник и управител Преда Константин; впис-
ва дружеството като „Булекс“ – ЕООД; вписва 
актуализиран учредителен акт; дружеството ще се 
управлява и представлява от едноличния собстве-
ник на капитала и управител Ваня Пеева Янкова.
47470

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по 
ф.д. № 996/2006 за „П – П“ – ООД: заличава като 
съдружник и управител Петър Димитров Петров; 
вписва дружеството като „П – П“ – ЕООД; впис-
ва актуализиран учредителен акт; дружеството 
ще се управлява и представлява от едноличния 
собственик на капитала и управител Пламен Ва-
силев Петров.
47471
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. 
№ 1534/2006 за „Арогруп – ДК“ – ООД: заличава 
като съдружник и управител Камена Георгиева 
Дичева; заличава Даниел Георгиев Дичев като 
съдружник; вписва Георги Дичев Михайлв като 
съдружник и управител.
47472

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2654 
от 14.XI.2007г. по ф.д. № 1513/2007 вписа в регис-
търа за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Шармута“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ул. 
Климент Охридски 31, вх. А, ет.2, ап. 3, с пред-
мет на дейност: покупко-продажба на стоки или 
други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки 
собствено производство, търговско представител-
ство и посредничество, комисионни, спедиционни, 
превозни, складови и лицензионни сделки, рекламни 
и информационни услуги, строеж и обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, търговия с 
благородни метали, ресторантьорска, хотелиерска и 
туристическа дейност, всякаква друга дейност, неза-
бранена от закона и след съответното разрешение, 
патент и лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на дружеството Славена Стефанова 
Попова, която го управлява и представлява.
47473

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2651 от 
13.XI.2007г. по ф.д. № 1510/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Строй БГ“ – ООД, със седалище и 
адрес на управление Добрич, ул. Хан Аспарух 8, 
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки 
или други вещи с цел препродажба в първонача-
лен, преработен или обработен вид, търговия на 
едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство, 
спедиционни и превозни сделки, лизинг, сделки с 
интелектуална собственост, туроператорска дейност 
(след получаване на лиценз), рекламни, информаци-
онни, програмни и импресарски услуги, видеообмен, 
видеоигри, развлекателни игри, инженерингова 
дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недви-
жими имоти с цел продажба, както и всички други 
дейности, допустими от закона след получаване на 
необходимия лиценз, при нужда. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със съдружници Валентин Петров 
Радичков и Митко Христов Груев и се управлява и 
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
47474

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2650 от 
13.XI.2007г. по ф.д. № 1509/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Тебо – 07“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Христо 
Ботев, бл. 2, вх. В, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: 
строителство, търговия с автомобилни части, гуми 
и консумативи, монтаж, демонтаж, търговия със 
строителни материали, обработка на дървесина, внос 
и износ на дървесина и изделия от дърво, търговия 
със селскостопанска продукция, съхранение на сел-
скостопанска продукция, кантарна дейност и услуги, 
складова дейност, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, реекспорт, търговско представителство на 
български и чуждестранни физически и юридиче-
ски лица, производство и търговия с промишлени, 
хранителни и селскостопански стоки, комисионни и 
превозни сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, 

ресторантьорски, туристически услуги, туроператор-
ска дейност, рекламна, информационна, програм-
на, импресарска дейност, сделки с интелектуална 
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел продажба, консултантски 
и финансово-счетоводни услуги, фризьорство и коз-
метични услуги, лечебен масаж, търговия със злато 
и благородни метали и всякаква друга, незабранена 
от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 
лв., със собственик на дружеството Марияна Енева 
Янкова, която го управлява и представлява.
47475

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2594 от 
8.XI.2007г. по ф.д. № 1482/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Силмакол“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ул. 
Боряна 3, вх. В, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: 
консултантска и проектантска дейност, телеко-
муникационни и интернет услуги, проектиране, 
разработка и внедряване на софтуерни продукти, 
шивашки услуги, покупка на стоки и други вещи 
с цел продажба в първоначален и преработен вид 
в страната и в чужбина, търговия с промишлени и 
непромишлени стоки, селскостопанско производство 
и продажба на продукцията му, ресторантьорска и 
туристическа дейност, организиране на транспортна 
дейност, строителни и ремонтни дейности, рекламни 
и атракционни услуги, търговско представителство 
и посредничество на български и чуждестранни 
юридически лица, всякаква друга, незабранена от 
закона дейнст. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на дружеството Тодорка Тодорова 
Тонкова, която го управлява и представлява.
47476

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2292 от 
9.Х.2007 г. по ф.д. № 1316/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Еф енд Ем мениджмънт 
консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Добрич, бул.България 3, с предмет на 
дейност: хотелиерска дейност, ресторантьорство, 
вътрешен и международен туризъм, рекламна дей-
ност, маркетингова дейност, консултантска дейност, 
строителна и ремонтно-строителна дейност, покуп-
ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, внос и износ на всички видове стоки, 
разрешени от закона, търговско представителство, 
посредничество и агентство на местни и чуждес-
транни физически и юридически лица в страната и 
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на дружеството Франк Кери Филеция, 
който го управлява и представлява.
47477

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2636 от 
12.XI.2007г. по ф.д. № 1502/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Виани“ – ООД, със седалище и адрес 
на управление Добрич, ж.к. Дружба 8, ет. 3, ап. 12, 
с предмет на дейност: създаване и експлоатация 
на увеселителни заведения, барове, дискотеки, 
спортно-възстановителни центрове, вериги от 
магазини и други развлекателни игри, вътрешна и 
външна търговия, маркетинг и инженеринг, вещи 
под наем, предприемачество, оказион, сарафска 
(след съответното разрешение), строително-мон-
тажна дейност, таксиметрови услуги, каталожна 
търговия, бартерни сделки, авторемонтна и авто-
сервизна дейност, покупко-продажба на стоки и 
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други вещи с цел препродажба в първоначален, 
преработен или обработен вид, продажба на стоки 
от собствено производство, покупка на ценни книги 
с цел да се препродадат, търговско представител-
ство и посредничество, комисионни, спедиционни 
и превозни сделки, менителници, записи на за-
поведи и чекове, складови сделки, лицензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни, импресарски или други 
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недви-
жими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква 
друга дейност, позволена от закона. Дружеството 
е с капитал 5000 лв., със съдружници Велислав 
Светославов Пеловски и Анета Радева Стоянова 
и се управлява и представлява от управителите 
съдружници заедно и поотделно.
47478

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2635 от 
12.XI.2007г. по ф.д. № 1501/2007 вписа в регистъра за 
търговски дружества еднолично дружество с ограни-
чена отговорност „Красимира Антонова“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ул. 
Кирил и Методий 59, с предмет на дейност: тър-
говия на дребно с лекарствени средства (аптечна 
дейност по смисъла на ЗЛАХМ). Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството 
Красимира Василева Антонова, която го управлява 
и представлява.
47479

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2641 от 
12.XI.2007г. по ф.д. № 1503/2007 вписа в регистъра за 
търговски дружества еднолично дружество с огра-
ничена отговорност „Агриймънт – БГ“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ул. 
Стоил войвода 11, ет. 3, ап. 5, с предмет на дей-
ност: търговска дейност с движими и недвижими 
имоти, вътрешни и външни ремонти и обзавеждане 
на недвижими имоти, търговия със строителни 
материали, социални дейности с деца и възрастни 
хора, вътрешни и международни транспортни услуги, 
търговия с промишлени стоки и изделия, стоки за 
бита, консумативни стоки на едро и дребно, произ-
водство, преработка и търговия със селскостопанска 
продукция от животински и растителен произход, 
превозна дейност – превоз на пътници и товари, 
производство на стоки и преработка на вещи с цел 
продажба, хотелиерска, туристическа, туропера-
торска, рекламна дейност и услуги, спедиционна, 
складова, лизингова, посредническа, комисионна, 
маркетингова дейност и услуги, сделки с интелек-
туална собственост, информационна, програмна, 
импресарска, мениджърска, спортно-развлекателна 
дейност и услуги, търговия и отдаване под наем на 
аудио- и видеокасети, покупко-продажба на нови и 
употребявани превозни средства, покупка, строи-
телство на недвижими имоти, външноикономическа 
дейност – внос и износ, всякаква незабранена от 
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на дружеството Татяна Димова 
Долло, която го управлява и представлява.
47480

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2599 от 
8.XI.2007г. по ф.д. № 1487/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества дружество с ограничена 
отговорност „Тангра България“ – ООД, със седа-
лище и адрес на управление Добрич, пл. Свобода 
8, офис 108, с предмет на дейност: внос, износ и 
търговия с торове, препарати за растителна защита, 
семена, селскостопанска техника, производство и 
търговия със земеделска продукция (растителна 

и животинска), вътрешен и международен тури-
зъм, туроператорска дейност, ресторантьорство, 
хотелиерство, кафе-аперитив, транспортна и спе-
диционна дейност, рекламна, консултантска и ин-
формационна дейност, посредничество, агентство 
и представителство на български и чуждестранни 
физически и юридически лица в страната и в чуж-
бина, вкл. извършване на посредническа дейност 
при наемане на работници в страната и в чужбина, 
търговия с автомобили, резервни части за тях и 
селскостопанска техника, строително-монтажни и 
бояджийски услуги, външно- и вътрешнотърговска 
дейност, бартерни сделки, експорт и реекспорт, 
консултантски, програмни и импресарски услуги, 
сделки с интелектуална собственост, преводни 
услуги, внос, търговия с недвижими имоти, тър-
говия с промишлени, хранителни и битови стоки, 
организиране на семинари, както и всякаква друга 
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с 
капитал 5000лв., със съдружници Александрина 
Панайотова Александрова, Миглена Панайотова 
Александрова, Николай Алексиев Иванов и Иван 
Алексиев Иванов и се управлява и представлява от 
управителите Миглена Панайотова Александрова 
и Николай Алексиев Иванов заедно и поотделно.
47481

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във 
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа по ф.д. № 1531/2007 
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне 
на предприятие с фирма „Дани – Йордан Ангелов” 
от едноличния търговец Йордан Ангелов Йорданов 
на трето лице Свилен Йорданов Ангелов, който 
поема активите и пасивите на прехвърленото пред-
приятие, и го вписва като едноличен търговец с 
фирма „Дани – Свилен Ангелов”.
49548

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2147 от 
21.IX.2007г. по ф.д. № 1234/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Веер“ – ЕООД, със се-
далище и адрес на управление Балчик, кв. Изгрев, 
вилна зона „Златна рибка”, ул. Седма 69, с предмет 
на дейност: недвижими имоти, ресторантьорство, 
хотелиерство, предлагане и продажба на комплексни 
туристически услуги, вътрешно- и външнотърговска 
дейност, комисионерство, посредничество, лизинг, 
реекспорт, превози на товари в страната и в чужби-
на, строително-монтажна дейност, експлоатация на 
увеселителни заведения. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик на дружеството Гаман 
Николаев, който го управлява и представлява.
49549

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2656 от 
14.XI.2007г. по ф.д. № 1515/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Маги 2000“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление с. Змеево, ул. 
Искър27, с предмет на дейност: покупко-продаж-
ба на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни, превозни, складови и 
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, 
рекламни, информационни, програмни, импресар-
ски, автосервизни и други услуги, покупка, строеж и 
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
лизинг и други дейности, незабранени от закона. 
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик 
на дружеството Маргарита Желева Пенева, която 
го управлява и представлява.
49551
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Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17996/2007 вписа в търговския регистър ед-
нолично дружество с ограничена отговорност „Пим 
– М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Оборище“, ул. Оборище 52, ап. 8, с 
предмет на дейност: преводи от български език на 
чужди езици и от чужди езици на български език 
(преводаческа дейност), производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, рес-
торантьорски, туристически, рекламни, информа-
ционни, програмни и импресарски услуги, лизинг, 
внос и износ на стоки и всички други сделки и 
услуги, които не са забранени със закон. Друже-
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., 
с едноличен собственик на капитала и управител 
Катерина Николова Бързева, която го управлява 
и представлява.
50501

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17700/2007 вписа в търговския регистър дру-
жество с ограничена отговорност „Африт“ – ООД, 
със седалище и адрес на управление София, район 
„Витоша“, ул. Лешникова гора 21, ет. 3, с предмет 
на дейност: консултантски услуги по подготовка и 
управление на проекти, разработка на стратегически 
документи и програми за развитие, управление на 
човешки ресурси, а именно преговаряне, търсене, 
поддръжка на база данни за специалисти от всич-
ки нива, преструктуриране на фирмени процеси, 
фирмено обучение, търговско представителство и 
посредничество, участие в европейски и междуна-
родни програми за развитие, агентство на местни 
и чуждестранни лица и фирми, реклама, проекти-
ране, създаване, разработка и разпространение на 
рекламни съобщения, каталози, всякакви видове 
публикации и изготвяне на продукции, провеждане 
и организиране на всякакъв вид публични събития 
– срещи, конгреси, конференции и др., изготвяне 
и изработка на нови продукти на интелектуалната 
собственост и продукти с производствено пред-
назначение, в т.ч. проектиране и разпространение, 
всякаква друга дейност, незабранена със закон. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., със съдружници Елка Василева Сотирова, 
Мария Владимирова Георгиева, Валя Иванова Нан-
кова, Любомир Иванов Иванов и Кирил Цветанов 
Ниновски и се управлява и представлява от Елка 
Василева Сотирова.
50502

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17986/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Тотал вижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Лозенец“, ул. Банат 7, 
ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: транспортна и 
спедиторска дейност, вътрешно- и външнотъргов-
ска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, 
комисионни, лизингови и реекспортни сделки и 
операции, строително-монтажна дейност, проек-
тантска, рекламна, дизайнерска и информационна 
дейност, търговско представителство (комисионер-
ство, посредничество и агентство) в страната и в 
чужбина на български и чуждестранни физически и 
юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, 
изкупуване, производство и продажба на всякакъв 
вид стоки и услуги, счетоводна дейност и услуги на 
физически и юридически лица, всякакъв вид други 
дейности, незабранена със закон. Дружеството е с 

Окръжният съд – Монтана , на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 300/2005 вписва промени за 
„Руа – фабрика за метали“ – ЕООД: вписва като 
управител на дружеството Олег Шестопалов, който 
ще управлява и представлява дружеството заедно 
и поотделно с всеки един от управителите Вера 
Бориславова Благоева и Анатолий Йосифович Но-
виков и само заедно с управителя Мария Воробьова.
47163

Окръжният съд – Монтана , на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 564/2007 вписва прехвърляне 
на предприятие с фирма „Жанета Бойчева – Джуди“ 
от едноличния търговец Жанета Бойчева Тодорова 
на Павлина Ангелова Тодорова и я вписва като 
едноличен търговец с фирма „Джуди – Павлина 
Ангелова“ със седалище и адрес на управление 
Монтана, ул. Иван Аврамов 9. 
47164

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6 
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г. 
по ф. д. № 536/98 вписва промени за „Топлофика-
ция“ – АД: вписва промяна в състава на съвета на 
директорите, приета на извънредно общо събрание 
на акционерите, проведено на 7.ХІ.2007 г.; заличава 
като член и председател на съвета на директорите 
Мирчо Благоев Миланов; вписва като член и предсе-
дател на съвета на директорите Цанко Дачев Цанов.
47165

Окръжният съд – Монтана , на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 457/99 вписва прехвърляне 
на  предприятие  с фирма ЕТ „Стив – Стефан 
Иванов – Стоянка Иванова“ – Монтана, като 
съвкупност от права, задължения и фактически 
отношения на „Стив“ – ЕООД, Монтана (рег. по 
ф. д. № 547/2007).
47166

Окръжният съд – Монтана , на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 612/2004 вписва промени за 
„Анием“ – ЕООД: вписва прехвърляне на дялове, 
както следва: Георги Кирилов Първанов прехвърля 
50 дяла от капитала на дружеството с номинална 
стойност 100 лв. на Анита Георгиева Ангелова; за-
личава като едноличен собственик на капитала на 
дружеството Георги Кирилов Първанов; вписва нов 
едноличен собственик на капитала на дружеството 
Анита Георгиева Ангелова; допуска прилагане на 
нов учредителен акт.
47167

Окръжният съд – Монтана , на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1095/93 вписва в търговския 
регистър заличаването на „Слава – спорт“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Монтана, бул. 
Трети март 49.
47010

Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 4 
във връзка с чл. 47 ЗК с решение от 15.Х.2007 г. по 
ф. д. № 87/90 вписва в търговския регистър залича-
ването на Кооперация „Прелом – 90“, със седалище 
и адрес на управление с. Превала, област Монтана.
47011

Окръжният съд – Монтана , на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 
5.ХІ.2007 г. по ф. д. № 200/2004 вписва прехвърля-
не на предприятието на ЕТ „Велкам – Камелия 
Илиева“ – Монтана, като съвкупност от права, 
задължения и фактически отношения на „Комакс 
2002“ – ЕООД, София (рег. по ф. д. № 8514/2007 
по описа на Софийския градски съд).
47159
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30. – Изпълнителното бюро (управителният 
съвет) на Българския Олимпийски комитет, София, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно 
общо събрание на сдружението на 27.І.2010 г. в 
11 ч. в София, Грандхотел „София“, ул. Гурко 1, 
ет. 2, зала „София“, при дневен ред: утвърждаване 
на Българската олимпийска делегация за участие 
в ХХІ Олимпийски зимни игри Ванкувър 2010 г. 
Материалите по дневния ред са на разположение 
на членовете в седалището на сдружението. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ об-
щото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., 
на същото място и при същия дневен ред.
13494

10. – Управителният съвет на СНЦ „Българ-
ска асоциация на интернет клубове“, София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на 1.ІІ.2010 г. в 11 ч. в София, ж. 
к. Младост 1, Търговски център „Рея“, ет. 2, при 
следния дневен ред: 1. вземане на решение за пре-
кратяване на дейността на сдружението и вписване 
на това обстоятелство в съдебния регистър на СГС 
и в регистър БУЛСТАТ; 2. вземане на решение за 
освобождаване на управителния съвет от длъжност 

неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен 
собственик на капитала и управител Владимир 
Пенков Дунев, който го управлява и представлява.
50503

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17773/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Яни – груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, ж.к. Света Троица, бл. 375, 
вх. А, ет. 8, ап. 23, с предмет на дейност: търговия 
на едро и дребно със стоки, внос и износ на стоки, 
покупка на стоки с цел препродажба в първона-
чален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни и превозни сделки, складови сделки, 
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци-
онни, програмни и импресарски услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, лизинг, отдаване на автомобили под 
наем и всички други сделки и услуги, незабранени 
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с ка-
питал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала 
и управител Даниел Милушев Янакиев, който го 
управлява и представлява.
50504

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17896/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Давид – Оф“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление София, район „Студентски“, ж.к. Му-
сагеница, бл. 85, вх. И, ет. 2, ап. 132, с предмет 
на дейност: проектиране, строителство, търговия 
на едро и дребно с промишлени стоки, търговия 
с интелектуална собственост, складова дейност, 
представителство, комисионна и лизингова дейност, 
посредничество, външно- и вътрешнотърговска 
дейност, производство с цел продажба, маркетин-
гова, консултантска, внедрителска дейност, както 
и всички други дейности, незабранени със закон. 
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и 
управител Антон Василев Бачев, който го управлява 
и представлява.
50505

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17299/2007 вписа в търговския регистър 
еднолично дружество с ограничена отговорност 
„Сироб“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
вление София, район „Оборище“, ул. Шипка 41, с 
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, 
мениджмънт и покупко-продажба на недвижими 
имоти, консултации в областта на техниката, 
всякакви други дейности, незабранени със закон, 
които по предмет и обем изискват да се водят по 
търговски начин, като всяка дейност, изискваща 
разрешение/лицензия, ще се извършва след надлеж-
ното им получаване. Дружеството е с неопределен 
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик 
на капитала Георги Любомиров Наневски, който 
го управлява и представлява.
50506

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17885/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Алтернатива 
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление Со-
фия, район „Триадица“, ул. Солунска 32, с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи с 

цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, продажба на стоки от собствено 
производство, търговско представителство и по-
средничество, комисионни, спедиционни и превоз-
ни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, 
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, 
туристически, рекламни, информационни, про-
грамни, импресарски или други услуги, покупка, 
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с 
цел продажба, лизинг, поддръжка и доставка на 
телекомуникационни услуги, телекомуникации, 
телевизионни канали, продуцентска и концертна 
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със 
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 
5000 лв., със съдружници Степан Анолдович Попов 
и Марина Николаевна Попова и се управлява и 
представлява от Тодорка Колева Жекова.
50507

Софийският градски съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по 
ф.д.№ 17735/2007 вписа в търговския регистър 
дружество с ограничена отговорност „Етнопро-
ект“ – ООД, със седалище и адрес на управление 
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, ул. Екзарх 
Стефан 61, с предмет на дейност: туристическо 
настаняване и обслужване, услуги, предлагащи 
възможности за отдих и спорт, услуги, насочени 
към хобита и други дейности за свободното време 
(езда, колоездене, фототуризъм, екотуризъм, специ-
ализиран наблюдателен туризъм и др.), туристически 
услуги, свързани с опазване и откриване за посеще-
ния на места от исторически, културен, природен 
или образователен интерес, предоставяне на услу-
ги, свързани с участие в занаятчийски дейности, 
предоставяне на социални услуги, производство, 
преработка и продажба на растителна и живо-
тинска селскостопанска продукция, транспортни 
услуги, производство на енергия от възобновяеми 
източници, всякаква друга дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с 
капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Стамов 
Кръстев и Цветан Рангелов Гълъбов и се управлява 
и представлява от Ивайло Стамов Кръстев.
50508
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събрание на всички членове на съюза на 11.ІІ.2010 г. 
в 10 ч. на адрес: ул. Самоковско шосе 2, бизнесцен-
тър „Европарт“, офис 3, при следния дневен ред: 1. 
доклад на председателя; 2. избиране на ново ръко-
водство на СЛГА; 3. разни. Материалите за ОС са 
на разположение на всички заинтересувани членове 
в офиса на ИК на СЛГА на адрес: София 1138, ул. 
Самоковско шосе 2, бизнесцентър „Европарт“, офис 
3. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на 
същото място и при същия дневен ред и ще се счита 
за редовно независимо от броя на присъстващите.
13491

5. – Управителният съвет на „Лекториум 
Розикруцианум – Интернационална школа на 
Златния Розенкройц“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 12.ІІ.2010 г. в 17 ч. в сградата на сдружението 
в София, ул. Звънче 16, при следния дневен ред: 1. 
приемане на годишния счетоводен отчет за 2009 г.; 
2. приемане на бюджета за 2010 г. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място 
и при същия дневен ред.
13584

40. – Управителният съвет на Клуб за спорт-
на дресура „Сириус“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.ІІ.2010 г. в 
10 ч. в София, Национален музей „Земята и хората“, 
бул. Черни връх 4, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на клуба за 2009 г.; 2. финансов отчет 
за 2009 г.; 3. приемане на нови членове; 4. приемане 
план за дейността през 2010 г.; 5. приемане правил-
ник за формиране на местни групи в страната и в 
чужбина към Клуб за спортна дресура „Сириус”; 6. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
11 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове.
13460

10. – Управителният съвет на спортен клуб 
по шейни „Искър” и Управителният съвет на 
шейни клуб „Искър“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свикват общо събрание на членовете на 
двата клуба на 13.ІІ.2010 г. в 18 ч. в заседателната 
зала на спортна база „Летище София“ – ЕАД, при 
следния дневен ред: 1. обединение на спортен клуб 
по шейни „Искър“ и шейни клуб „Искър“; избор 
на ново наименование; 2. избор на УС и контролна 
комисия; 3. приемане устав на клуба; 4. разни.
13420

16. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска асоциация за лизинг“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението 
свиква общо събрание на 16.ІІ.2010 г. в 16 ч. в Со-
фия, зала 6 – Радисън Блу грандхотел, пл. Народно 
събрание 4, при следния дневен ред: 1. одобрение 
на отчета за дейността и разходването на бюдже-
та за 2009 г.; 2. одобрение на бюджета на БАЛ за 
2010 г.; 3. приемане на нови членове в сдружението; 
4. вземане на решение за изключване на настоящи 
членове на сдружението; 5. вземане на решение за 
промени в управителния съвет на БАЛ; 6. разни. 
Общото събрание се счита за законно, ако при-
състват най-малко половината от всички членове. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с един час по-късно същия 
ден при същия дневен ред и се счита за законно 
колкото и членове да се явят.
13370

28. – Управителният съвет на фондация „Псори-
азис“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на членовете си на 17.ІІ.2010 г. в 

и отговорност; 3. вземане на решение за обявяване 
на дружеството в ликвидация; 4. вземане на реше-
ние за назначаването за ликвидатор на Иво Петров 
Джоков; 5. вземане на решение за заличаване на 
сдружението поради липсата на имущество и на 
кредитори; 6. вземане на решение за упълномоща-
ване на Иво Джоков да заяви всички обстоятелства 
в СГС, както и да упълномощава адвокати с всички 
тези права. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с 1 час 
по-късно, на същото място и при същия дневен ред 
и може да се проведе колкото и членове да се явят.
13533

32. – Управителният съвет на сдружение с  
нестопанска цел „Българска асоциация на консул-
тантските фирми по железопътно строителство“, 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 4.ІІ.2010 г. в 14 ч. в заседателната зала 
в сградата на „Евротранспроект“ – ООД, с адрес 
ул. Цар Самуил 108, при следния дневен ред: 1. 
промени в състава на членовете на сдружението; 
2. приемане на годишен финансов отчет за 2009 г.; 
3. отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 4. 
промени в устава на БАКФЖС; 5. освобождаване 
на управителния съвет и избор на нов управителен 
съвет; 6. избор на председател на БАКФЖС; 7. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13367

4. – Управителният съвет на Браншовата ка-
мара на индустриалните хлебопроизводители и 
сладкари в България, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
4.ІІ.2010 г. в 12 ч. в София, Интер Експо център, 
бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен ред: 
1. промени в устава на БКИХСБ; 2. избор на УС; 3. 
избор на контролна комисия; 4. избор на председател 
на УС. Регистрацията на членовете или писмено 
упълномощените представители ще се извършва от 
11,30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
13334

30. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Информационна група Пасивни 
сгради България“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
8.II.2010 г. в 17 ч. в София, ул. Сан Стефано 17, ет. 5, 
ателие 3 и 4, при дневен ред: вземане на решение за 
промяна на адреса на управление на сдружението. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се отложи с един час по-късно, на 
същото място и при същия дневен ред и може да 
се проведе колкото и членове да се явят.
13366

12. – Управителният съвет на Българското 
генеалогично дружество „Родознание“ – София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-из-
борно юбилейно събрание в салона на НЧ „Славянска 
беседа“, ул. Г. С. Раковски в София, на 11.ІІ.2010 г. 
в 10 ч. при следния дневен ред: 1. отчетен доклад 
за работата на дружеството; 2. промени в устава на 
дружеството; 3. приемане на програма за работата 
на дружеството през  следващия мандат; 4. избиране 
на нов управителен съвет; 5. награждаване на най-
проявилите се родоизследователи. На събранието 
ще присъстват членовете на управителния съвет и 
делегати от страната.
13585

64. – Изпълнителният комитет на Съюза на 
летците от Гражданската авиация (ИК на СЛГА), 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
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14,30 ч. в аудиторията на Клиниката по кожни и 
венерически болести при МБАЛ „Александровска“, 
София, ул. Св. Георги Софийски 1, при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 
дейността на фондацията през 2009 г.; 2. финансов 
отчет за дейността на фондацията за 2009 г.; 3. из-
бор на нов председател и членове на управителния 
съвет; 4. програма за дейността на фондацията; 5. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден 
в 15,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13493

25. – Управителният съвет на Българската про-
фесионална футболна лига, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание 
на 24.ІІ.2010 г. в 11 ч. в София, зала „Родина“ на 
Национален стадион „Васил Левски“, при следния 
дневен ред: 1. запознаване с новите изисквания на 
ЕПФЛ (привличане, обучение, образование и защита 
на младите играчи); 2. телевизионни права 2010 г.; 
3. охрана на стадионите; 4. избор на нови членове 
на управителния съвет; 5. други.
13490

20. – Управителният съвет на сдружение „На-
ционален комитет в България на Международната 
търговска камара“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно общо събрание 
на сдружението на 25.ІІ.2010 г. в 16 ч. в „Софар-
ма“ – АД, София, ул. Илиянско шосе 16, при след-
ния дневен ред: 1. одобряване на годишния отчет 
на управителния съвет за дейността през 2009 г.; 
проект за решение – ОС одобрява годишния отчет 
на управителния съвет за дейността през 2009 г.; 
2. приемане на бюджет и програма за дейността 
на Националния комитет през 2010 г.; проект за 
решение – ОС приема бюджета и програмата за 
дейността на Националния комитет през 2009 г.; 3. 
промяна на устава на Националния комитет; проект 
за решение – ОС приема промени в устава на Наци-
оналния комитет; 4. провеждане на избор за членове 
на управителния съвет; проект за решение – ОС 
избира членове на управителния съвет; 5. разни.
13489

25. – Управителният съвет на сдружение „Бъл-
гарска асоциация за управление и развитие на чо-
вешките ресурси – БАУРЧР“, София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете 
на сдружението на 26.ІІ.2010 г. в 13 ч. в София, 
Централ хотел „Форум“, бул. Цар Борис ІІІ № 41, 
конферентна зала „Централ“, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на УС на БАУРЧР през 
2009 г.; 2. доклад на контролния съвет на БАУРЧР за 
финансовото състояние на асоциацията през 2009 г.; 
3. освобождаване от длъжност и от отговорност за 
дейността им на членовете на управителния съвет 
на сдружението; 4. избор на членове на управи-
телния съвет на сдружението; 5. избор на членове 
на контролен съвет на сдружението; 6. обсъждане 
и приемане на стратегическа концепция за дълго-
срочно развитие на процеса по сертифициране на 
специалисти по УРЧР, предложена от работна група 
и одобрена от УС; 7. приемане на план-програма 
и бюджет за 2010 г.; 8. разни. Поканват се всички 
членове на сдружението да вземат участие в общото 
събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден 
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. 
Членовете на сдружението могат да се запознаят с 
писмените материали по дневния ред в седалището 
на дружеството на адрес: София, ул. Княз Борис І 
№ 49, от 9 ч. до 17 ч. всеки работен ден.
13556

35. – Управителният съвет на СФРСЗ „Апо-
лон“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик-
ва общо събрание на членовете на сдружението 
на 26.II.2010 г. в 14 ч. на следния адрес: София, 
Пресклуб „България“, Национален стадион „Васил 
Левски“, централен вход, при следния дневен ред: 
1. гласуване на освобождаването от длъжност, 
членство и отговорност на председателя на УС на 
сдружението Красимир Кънев; 2. избор на нов упра-
вителен съвет на сдружението; 3. промяна в устава 
на сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се проведе един час 
по-късно, на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на явилите се членове.
13369

159. – Управителният съвет на Съюза на архи-
тектите в България (САБ), София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 62, ал. 1 от устава свиква 
редовно общо събрание на 27 и 28.II.2010 г. в 12 ч. 
в аулата на УАСГ, София, бул. Христо Смирненски 
1, при следния дневен ред: 1. откриване на общото 
събрание, избор на работни органи и приемане на 
дневния ред; 2. отчет на УС на САБ за мандата; 
3. отчет на КС на САБ за мандата; 4. финансов 
отчет на УС за изпълнение на бюджета за 2009 г. 
и предложение за рамков бюджет 2010 г.; 5. раз-
исквания по т. 2, 3 и 4, приемане на отчетите 
и освобождаване на УС и КС от отговорност; 
6. предложения за промени в устава на САБ; 7. 
предложения за насоки на бъдещата дейност на 
САБ; 8. избор на председател на УС на САБ; 9. 
избор на УС на САБ; 10. избор на КС и предсе-
дател на КС; 11. приемане решения на общото 
събрание на САБ. Регистрацията на делегатите 
на ОС ще се извърши на датата на провеждане 
на ОС във фоайето пред аулата от 11 до 12 ч. 
срещу представяне на лична карта и протокол на 
ОС на дружеството за избор на делегати на ОС. 
Съобразно устава всеки член на САБ има право 
да присъства и да се изказва по въпроси, вклю-
чени в дневния ред на общото събрание. Право 
на гласуване имат само делегатите.
13372

44. – Управителният съвет на Фондация „Васил 
Левски“, София, на основание чл. 14, ал. 1, 2 и 3  
от устава на фондацията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на фондацията на 24.ІІІ.2010 г. в 11 ч. 
в София, зала № 1 на СУ „Св. Климент Охридски“, 
южно крило, партер, бул. Цар Освободител 15, при 
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на фон-
дацията за периода март 2008 г. – март 2010 г.; 2. 
отчет за дейността на контролния съвет за периода 
март 2008 г. – март 2010 г.; 3. приемане бюджета и 
проектите на фондацията за 2010 г.; 4. избор на упра-
вителен и контролен съвет на фондацията; 5. разни.
13459

25. – Управителният съвет на СНЦ „Антропо-
софско общество в България“ София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 
членовете на 11.ІV.2010 г. в 10 ч. в Стара Загора 
в Антропософския дом на ул. Кольо Ганчев 41А, 
ап. 3А, при следния дневен ред: 1. доклад на предсе-
дателя; 2. изказвания и разисквания; 3. предложения 
за промяна в устава; 4. избор на ръководни органи; 
5. гласуване на решения за дейността. Поканват се 
всички членове на сдружението да присъстват на 
събранието.
13562

22. – Управителният съвет на сдружение 
„Аура – радио на студентите от Американския 
университет в България“ –  Благоевград, пл. Георги 
Измирлиев 1, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
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общо събрание на 22.ІІ.2010 г. в 11 ч. в Благоевград, 
централната сграда на Американски университет 
в България, при следния дневен ред: 1. отчет за 
дейността за 2009 г.; 2. приемане на нови членове и 
освобождаване от членство; 3. промяна в състава на 
управителния съвет; 4. други. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага 
с 1 час по-късно, на същото място и при същия 
дневен ред и може да се проведе, ако присъстват 
поне десет души.
13532

32. – Председателят на Управителния съвет 
на „Българско сдружение за насърчаване на 
гражданската инициатива“, Бургас, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
14.ІІ.2010 г. в 17 ч. в Бургас, ул. Хан Аспарух 41, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. 
приемане на нови членове; 3. приемане на нов 
устав; 4. освобождаване на настоящите и избор на 
нови органи на сдружението; 5. други. При липса 
на кворум събранието ще се проведе по реда на 
чл. 27 ЗЮЛНЦ.
13569

30. – Управителният съвет на сдружение с несто-
панска цел „Спортен клуб по лека атлетика „Евър“, 
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на членовете на сдружението на 11.ІІ.2010 г. 
в 17 ч. в управлението на сдружението във Варна, 
бул. Осми приморски полк 87, при следния дневен 
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на 
сдружението за 2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., 
на същото място и при същия дневен ред.
13561

32. – Управителният съвет на сдружение с нес-
топанска цел „България Норвегия – Приятели“, 
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на сдружението на 1.III.2010 г. в 17 ч. 
във Варна, ул. Черно море 40, при следния дневен 
ред: 1. прекратяване дейността на сдружението 
считано от датата на събранието; 2. назначаване 
на ликвидатор на сдружението; 3. определяне 
срок за ликвидация от датата на прекратяване на 
дейността на сдружението; 4. доклад във връзка с 
известни вземания и задължения на сдружението; 
5. възлагане изготвянето на баланс за дейността 
на сдружението до датата на прекратяване на 
дейността; 6. разни. Поканват се да присъстват на 
общото събрание всички членове на сдружението. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще бъде проведено същия ден в 
19 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на явилите се членове.
13347

52. – Българската федерация по автомоделни 
спортове – Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на федерацията на 
21.II.2010 г. в 10 ч. във Враца, заседателната зала 
на СТМК, ул. Поп Андрей (Зорница) 4 (Общински 
социален комплекс), при следния дневен ред: 1. 
отчет за работата на УС на БФАМС през 2009 г.; 
2. отчет за работата на КС на БФАМС през 2009 г.; 
3. промяна в устава на БФАМС; 4. избор на нов 
председател на УС на БФАМС; 5. разни.
13419

23. – Управителният съвет на Спортно техни-
чески моделен клуб – Враца, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно събрание 
на 20.ІІ.2010 г. в 19 ч. във Враца, ул. Лукашов 8, 
ет. 5, ап. 10, при следния дневен ред: 1. отчет за 
работа на УС на СТМК Враца през 2009 г.; 2. отчет 

за работата на КС на СТМК Враца през 2009 г.; 3. 
избор на нов УС на СТМК Враца; 4 избор на нов 
КС на СТМК Враца; 5. разни.
13558

20. – Управителният съвет на сдружение 
„Браншово сдружение на Български оптически 
съюз – Велико Търново“, Габрово, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете 
на сдружението на 14.ІІ.2010 г. в 18 ч., ул. Орловска 
5, при следния дневен ред: 1. вземане на решение 
за прекратяване на сдружението и обявяването 
му в ликвидация на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
и определяне срок за ликвидация; 2. вземане на 
решение за избор на ликвидатор и определяне на 
възнаграждението му; 3. вземане на решение за про-
мяна наименованието на фирмата на сдружението; 
4. приемане на промени в устава на сдружението; 
5. приемане на отчет на УС; 6. разни. Поканват се 
всички членове на сдружението да вземат участие 
лично или чрез упълномощен представител. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден, на същото 
място и при същия дневен ред от 19 ч.
13492

80. – Управителният съвет на „Организация 
Дом на науката и техниката“, гр. Гоце Делчев, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на организацията на 25.ІІІ.2010 г. в 16 ч. в Дома 
на техниката – гр. Гоце Делчев, ул. Бяло море 12а, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
УС на ДНТ за 2006 – 2009 г.; 2. приемане бюджета 
за отчетния период; 3. предложение за промяна на 
устава; 4. основни насоки за развитие на ДНТ през 
следващия мандат; 5. избор на управителен съвет. Ре-
гистрацията на делегатите на общото събрание ще 
се извършва в деня на събранието от 15 до 16 ч.
13534

77. – Управителният съвет на „Сдружение на 
ловците и риболовците – община Долни Дъбник“, 
гр. Долни Дъбник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на сдружението на 26.ІІ.2010 г. 
в 15 ч. в залата на читалището в гр. Долни Дъбник, 
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на упра-
вителния съвет за изтеклия период; 2. финансов 
отчет за 2009 г.; 3. избор на нов управителен съ-
вет; 4. приемане на нов устав на сдружението; 5. 
определяне на членския внос за 2011 г. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе същия ден един час по-
късно, на същото място и при същия дневен ред.
13563

20. – Управителният съвет на сдружение 
с  нестопанска цел „Бъдеще за Каолиново“, гр. 
Каолиново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 10.ІІ.2010 г. в 10 ч. в кабинета на 
СНЦ в гр. Каолиново, пл. Украйна 4а, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението 
през 2009 г.; 2. освобождаване на членове от упра-
вителния съвет; 3. избиране на нови членове на 
управителния съвет; 4. други.
13560

19. – Управителният съвет на сдружение с  
нестопанска цел „Бизнес център – Каолиново“, гр. 
Каолиново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 11.ІІ.2010 г. в 10 ч. в кабинета на 
СНЦ в гр. Каолиново, пл. Украйна 4а, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението 
през 2009 г.; 2. освобождаване на членове от упра-
вителния съвет; 3. избиране на нови членове на 
управителния съвет; 4. други.
13559
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32. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Културно-просветно дружество 
на каракачаните – Мъглиж“, гр. Мъглиж, област 
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18 
от устава на сдружението свиква годишно отчетно-
изборно събрание на сдружението на 12.ІІ.2010 г. в 
17 ч. в малката зала на читалище „Димитър Бла-
гоев” в Мъглиж при следния дневен ред: 1. отчетен 
доклад за дейността на сдружението за периода 
І.2009 г. – І.2010 г.; 2. отчетен доклад на ревизи-
онната комисия за периода І.2009 г. – І.2010 г.; 3. 
избор на УС, РК и делегати за отчетно-изборната 
конференция на ФКПДК в България; 4. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
13567

25. – Управителният съвет на Туристическо 
дружество „Бунай“, Панагюрище, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 13.ІІ.2010 г. 
в 18 ч. в заседателната зала на Общинския съвет 
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на 
управителния и контролния съвет; 2. промени в 
устава в съответствие със ЗЮЛНЦ; 3. избор на 
ръководни органи – УС и КС; 4. други. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще бъде отложено за 19 ч. същия ден, след което 
ще се проведе.
13495

1. – Управителният съвет на Йога клуб „Лотос“,  
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на сдружението на 27.ІІ.2010 г. в 10 ч. във 
Военен клуб – Плевен, при следния дневен ред: 1. 
избор на нов УС; 2. избор на председател на УС; 
3. обсъждане на текущи въпроси. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място 
и при същия дневен ред. Поканата за свикване на 
общо събрание е поставена на мястото за обявления 
във Военен клуб – Плевен.
13566

11. – Управителният съвет на Волейболен клуб 
„Марица“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ  
свиква общо събрание на 11.ІІ.2010 г. в 10 ч. в 
Пловдив, бул. Васил Априлов 7, хотел „Алианс“, 
конферентна зала, при следния дневен ред: 1. про-
мяна на устава; 2. избор на нов УС; 3. избор на нов 
КС; 4. приемане на правилник за вътрешния ред 
във ВК Марица – Пловдив. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 11 ч.,  на същото място и при 
същия дневен ред.
13551

14. – Управителният съвет на сдружение „Ели-
тен спортен клуб „Морски сговор“, Пловдив, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на 13.ІІ.2010 г. в 14 ч. в седалището 
на сдружението в Пловдив, ул. Владивосток 18, 
Спортен комплекс, Медицински център за рехаби-
литация и спортна медицина, при следния дневен 
ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба 
през 2009 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен 
отчет за 2009 г.; 3. освобождаване на членовете на 
управителния съвет от отговорност за дейността 
им през 2009 г.; 4. приемане на промени в устава 
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание 
ще бъде отложено за 15 ч. на същото място и при 
същия дневен ред.
13496

32. – Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел за отглеждане и развъждане на 
Маришката овца – Пловдив, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 
13.ІІ.2010 г. в 10 ч. в Пловдив в сградата на хотел-
ски комплекс „SPS” (ЕСПИЕС), коферентна зала, 
ет. 4 (срещу магазина на „Метро“), при следния 
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на 
сдружението през 2009 г.; 2. обсъждане и приемане 
на правилник за развъдна дейност с Маришките 
овце; 3. обсъждане и приемане на размера на член-
ския внос и целевите вноски за 2010 г., тяхната 
дължимост и събираемост; 4. приемане на бюджет 
за 2010 г.; 5. разни. Поканват се всички членове на 
сдружението да присъстват на събранието.
13565

20. – Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Българска майка“ – Пловдив, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо 
събрание на 15.ІІ.2010 г. в 10 ч. в седалището 
на дружеството в Пловдив, ул. Гладстон 13, при 
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността 
на дружеството през 2006, 2007 и 2008 г.; 2. осво-
бождаване от отговорност на членовете на УС за 
дейността им през 2006, 2007 и 2008 г.; 3. промяна 
в състава на управителния съвет. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
13458

28. – Управителният съвет на сдружение с не-
стопанска цел „Училищно настоятелство при СОУ 
„Константин Величков“, Пловдив, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.ІІ.2010 г. 
в 17 ч. в Пловдив, ул. Бугариево 6, в сградата на 
СОУ „Константин Величков“, при следния дневен 
ред: 1. вземане на решение за освобождаване на 
членовете на сдружението; 2. вземане на решение 
за освобождаване на управителния и контролния 
съвет, председателя и изпълнителния секретар 
на сдружението; 3. приемане на нови членове; 4. 
избиране на управителен съвет на сдружението; 5 
избиране на председател на сдружението; 6. прие-
мане на устав на училищно настоятелство при СОУ 
„Константин Величков” съгласно приетите промени. 
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
13557

28. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Териториална организация на 
научно-технически съюзи с Дом на науката и тех-
никата – Пловдив“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
във връзка с чл. 13, ал. 2, 6 и 7 и чл. 14 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на сдружението 
на 18.ІІ.2010 г. в 14 ч. в Пловдив, ул. Гладстон 1, 
Дом на науката и техниката, зала № 6, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението 
за периода от 1.ІІІ.2007 г. до 31.ХІІ.2009 г.; 2. при-
емане бюджет на сдружението за 2010 г.; 3. избор 
на управителен съвет. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на 
сдружението събранието ще се проведе при същия 
дневен ред в 15 ч. на същата дата.
13564

38. – Управителният съвет на „Спортен клуб 
по джудо и джу джуцу „Джудоспорт“, Свищов, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно 
общо отчетно-изборно събрание на сдружението 
на 20.II.2010 г. в 10 ч. в Свищов, сградата на об-
щина Свищов, зала № 1, при следния дневен ред: 
1. приемане на отчета на управителния съвет за 
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периода от 2002 до 2009 г.; проект за решение – ОС 
приема отчета на управителния съвет за периода 
от 2002 до 2009 г.; 2. избор на ръководни органи 
на сдружението – управителен съвет, председател, 
заместник-председател; проект за решение – ОС 
избира нов състав на ръководните органи на 
фондацията – управителен съвет, председател, 
заместник-председател; 3. общи въпроси. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на 
същото място, при същия дневен ред и при усло-
вията на спадащ кворум.
13418

75. – Съветът на Адвокатската колегия – Смо-
лян,  на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно 
общо събрание на колегията на 30.І.2010 г. в 10 ч. 
в зала № 2 на Районен съд – Смолян, Съдебна па-
лата, при следния дневен ред: 1. разглеждане отчет 
за дейността на адвокатския съвет през 2009 г. и 
вземане на решение по него; 2. разглеждане до-
клад на контролния съвет; 3. разглеждане отчета 
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на 
съвета на колегията за 2010 г.; 5. определяне броя 
на членовете на адвокатския съвет, дисциплинар-
ния съд, контролния съвет и избор на адвокатски 
съвет, председател на адвокатския съвет, контролен 
съвет, дисциплинарен съд и председател на дис-
циплинарния съд; 6. избор на делегати за общото 
събрание на адвокатите в страната. При липса на 
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието 
ще се проведе в 11 ч. независимо от присъстващите 
членове. Гласуването е лично или чрез адвокат-
пълномощник. Един адвокат-пълномощник не може 
да представлява повече от трима членове.
13618

25. – Управителният съвет на Спортен клуб по 
лека атлетика Шумен, Шумен, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
сдружението на 20.ІІ.2010 г. в 10 ч. на адрес Шумен, 
бул. Симеон Велики 40, спортна зала „Младост“, 
при следния дневен ред: 1. гласуване на освобож-
даването от длъжност, членство и отговорност на 
председателя на УС на сдружението Красимир Кънев; 
2. избор на нов управителен съвет на сдружението; 
3. промяна в устава на сдружението. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието 
ще се проведе един час по-късно, на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
явилите се членове.
13368

20. – Управителният съвет на юридическо лице 
с нестопанска цел „Сдружение на пенсионерите 
„Трета възраст“, с. Гиргини, община Габрово, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на сдружението на 10.ІІ.2010 г. в 
18 ч. в с. Гиргини, община Габрово, клуб на пен-
сионера, при следния дневен ред: 1. вземане на 
решение за прекратяване на сдружението; проект 
за решение – ОС взема решение за прекратяване 
на сдружението; 2. избор на ликвидатор; проект 
за решение – ОС избира ликвидатор. При липса 

на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото 
събрание ще се проведе след един час в 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред независимо 
от кворума.
13568

40. – Съветът на настоятелите на СНЦ за из-
вършване на ОПД „Училищно настоятелство при 
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Глухар, община 
Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на сдружението на 12.II.2010 г. в 
14 ч., в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
в с. Глухар, при следния дневен ред: 1. вземане 
решение за промени в състава на управителния 
съвет на сдружението; 2. освобождаване от длъж-
ност досегашния председател на училищното на-
стоятелство и прекратяване на представителните 
му функции; 3. избор на нов състав на съвета 
на настоятелите; 4. избор на нов председател на 
училищното настоятелство и упълномощаването 
му да представлява сдружението; 5. гласуване ре-
шения за промени в устава на сдружението. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
съгласно устава на сдружението събранието ще 
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
13417 

Александър Асенов Чирков – ликвидатор на 
сдружение с нестопанска цел „Национален кар-
диологичен клуб“, София, в ликвидация по ф. д. 
№ 2674/2002, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с 
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдруже-
нието на предявят вземанията си в 6-месечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник”.
13500

Ирка Николаева Колева, Милена Емилова 
Моцинова-Бръчкова и Анелия Георгиева Петко-
ва – ликвидатори на сдружение „Надежда за де-
цата ни“, Велико Търново, в ликвидация по ф.д. 
№ 1197/2001 на Великотърновския окръжен съд, 
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 
ЗЮЛНЦ канят кредиторите на сдружението да 
предявят вземанията си в 6-месечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник”.
13348

Панайот Христов Катрафилов – ликвидатор 
на „Скорпион“ – ЕООД, Несебър, в ликвидация 
по ф. д. № 3237/97 на Бургаския окръжен съд, на 
основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружес-
твото да предявят вземанията си в седалището на 
дружеството в 6-месечен срок от обявяването в 
„Държавен вестник”.
13349

Татяна Стоянова Калканова – ликвидатор на 
сдружение „Българска асоциация за политиче-
ско консултиране“, София, в ликвидация по ф. д. 
№ 9264/2006, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с 
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдруже-
нието да предявят вземанията си в 6-месечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник”.
13416


