ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 40

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 30 април 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 94 от 19 април
2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
 Постановление № 95 от 19 април
2013 г. за одобряване на Тарифа за
таксите, които се събират от Българския институт по метрология
 Постановление № 96 от 19 април
2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
 Постановление № 97 от 19 април
2013 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулира-

не и регистриране на цените на лекарствените продукти

1

2

8

9

Министерство
на финансите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални
устройства
40
Върховен
административен съд
 Решение № 3013 от 4 март 2013 г. по
административно дело № 9789 от
2012 г.
65

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците
от I до ІІІ клас в държавните и общинските
училища (обн., ДВ, бр. 71 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 40 и 106 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г. и
бр. 17 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието думите „І до ІІІ клас“
се заменят с „І до ІV клас“.
2. В чл. 1:
а) в ал. 1 думите „І до ІІІ клас“ се заменят
с „І до ІV клас“;
б) в ал. 2 думите „І до ІІІ клас“ се заменят
с „І до ІV клас“.

3. В чл. 2 думите „І до ІІІ клас“ се заменят
с „І до ІV клас“.
4. В чл. 3 думите „І до ІІІ клас“ се заменят
с „І до ІV клас“.
§ 2. В Постановление № 33 на Министерския
съвет от 2013 г. за условията за получаване на
стипендии от учениците след завършено основно
образование (ДВ, бр. 17 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В училището може да се отпускат и
месечни стипендии за ученици само с един
родител по предложение на комисията по
чл. 8.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „ал. 1, т. 3 и 4“ се добавя „и ал. 2“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
след думите „ал. 1, т. 3 и 4“ се добавя „и ал. 2“.
2. В чл. 8, ал. 2:
а) в т. 1 се създава буква „е“:
„е) отпускането в училището на стипендии
по чл. 4, ал. 2;“
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б) в т. 3 след думите „чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4“
се добавя „и ал. 2“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1, т. 1 от Постановление
№ 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените
училища в Република България и на условия
и ред за тяхното допълнително финансиране
(обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 13
от 2009 г. и бр. 2 от 2011 г.) числото „25 000“
се заменя с „27 000“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) Стипендиите, отпуснати на ученици
само с един родител преди влизането в сила на
постановлението, продължават да се изплащат
при условията и по реда на отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от
1994 г. за условията за получаване на стипендии
от учениците след завършване на основното
образование.
(2) Учениците по ал. 1 могат да кандидатстват за стипендия по чл. 4, ал. 2 при условията и по реда на Постановление № 33 на
Министерския съвет от 2013 г. за условията за
получаване на стипендии от учениците след
завършено основно образование, ако това е
по-благоприятно за тях.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. Параграф 1, който влиза в сила от учебната 2013 – 2014 г.
2. Параграф 3, който влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които се
събират от Българския институт по метрология
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите,
които се събират от Българския институт по
метрология.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които се
събират от Българския институт по метрология,
одобрена с Постановление № 37 на Министерския
съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 19 от 2007 г.).
§ 2. За започналите, но неприключили
производства до влизането в сила на постановлението, се събират таксите по отменената
тарифа по § 1.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите, които се събират от Българския
институт по метрология
Раздел I
Такси за одобряване на типа, за проверка и за
експертиза на средства за измерване по Закона
за измерванията
Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ)
и на представените документи към него, за
продължаване срока на валидност на одобрения
тип и за допълнение към удостоверението за
одобрен тип се събира такса 500 лв.
Чл. 2. (1) За изпитване и проверка на СИ
се събират следните такси:
Такса за
изпитване на тип
(в лв.)

Такса за проверка на едно СИ
първоначална
(в лв.)

последваща
(в лв.)

3

4

5

С0101

Ролетки и ленти

Х

3 за 1 m

3 за 1 m

С0102

Ролетки и лот

Х

5 за 1 m

5 за 1 m

С0103

Метри търговски

Х

15

15

С0201

Везни с неавтоматично действие до 100 kg

Х

Х

15

С0202

Везни с неавтоматично действие до 200 kg

Х

Х

20

С0203

Везни с неавтоматично действие до 500 kg

Х

Х

25

С0204

Везни с неавтоматично действие до 2 t

Х

Х

60

С0205

Везни с неавтоматично действие от 2 до 10 t

Х

Х

100

С0206

Везни с неавтоматично действие от 10 до 30 t

Х

Х

200

С0207

Везни с неавтоматично действие от 30 до 60 t

X

X

300
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С0208

Везни с неавтоматично действие над 60 t

Х

Х

400

С0301

Везни с автоматично действие

X

Х

100

С0401

Теглилки единични до 500 mg

X

5

X

С0402

Теглилки единични до 500 g

Х

5

Х

С0403

Теглилки единични до 1 kg

Х

5

Х

С0404

Теглилки единични до 2 kg

Х

5

Х

С0405

Теглилки единични до 5 kg

X

10

X

С0406

Теглилки единични до 10 kg

X

10

X

С0407

Теглилки единични до 20 kg

Х

10

Х

С0408

Теглилки единични до 50 kg

Х

10

Х

С0601

Клинични електрически термометри с максимално показание

Х

Х

10

С0701

Клинични електрически термометри за непрекъснато измерване

Х

Х

10

С0801

Топломери

Х

45

40

С0802

Изчислителен блок за топломери

Х

30

25

С0803

Преобразуватели на температура за топломери

Х

10

10

С0804

Преобразуватели на разход за топломери

Х

10

10

С0901

Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри)

Х

Х

15

С1001

Манометри, използвани в съоръжения под
налягане и в железопътния транспорт

450

30

15

С1101

Манометри за автомобилни гуми

400

30

15

С1301

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn до 5 m 3/h включително

Х

15

10

С1302

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn от 5 до 50 m 3/h включително

Х

35

20

С1303

Водомери за непречистена студена вода с
номинален разход Qn от 5 до 50 m 3/h

500

35

20

С1304

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn от 50 до 1000 m 3/h включително

Х

100

80

С1305

Водомери за непречистена студена вода с
номинален разход Qn от 50 до 1000 m 3/h

750

100

80

С1306

Водомери за чиста студена вода с номинален
разход Qn, по-голямо от 1000 m 3/h

Х

160

130

С1307

Водомери за непречистена студена вода с
номинален разход Qn от 1000 m 3/h

1000

160

130

С1308

Водомери за чиста топла вода с номинален
разход Qn до 5 m 3/h

Х

20

10

С1309

Водомери за чиста топла вода с номинален
разход Qn от 5 до 15 m 3/h включително

Х

90

50

С1310

Водомери за чиста топла вода с номинален
разход Qn, по-голямо от 15 m 3/h

Х

100

90

С1401

Обемни разходомери за течности, различни
от вода

800

100

100

С1501

Измервателни системи за течни горива (в т.ч.
бензиномерни колонки и газколонки)

Х

90
за всеки
разходомер

35
за всеки
разходомер

С1502

Измервателни системи към автоцистерни за
транспорт и доставка на течности с изключение на течности за пиене

Х

120

90
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С1503

Измервателни системи за приемане или получаване на течности при разтоварване на
танкери, жп и автоцистерни

Х

150

130

С1504

Измервателни системи стационарни за измерване на втечнени газове под налягане с
изключение на криогенни течности

Х

80

70

С1505

Измервателни системи, използвани за автоцистерни, за измерване на втечнен газ под
налягане с изключение на криогенни течности

Х

140

110

С1506

Измервателни системи за мляко

Х

90

90

С1601

Електромагнитни разходомери до DN – 50 mm

800

75

65

С1602

Електромагнитни разходомери над DN – 50 mm

800

115

115

С1701

Разходомери, конструирани на принципа на
разлика в налягането – ултразвукови, турбинни и масови до DN – 50 mm

800

80

65

С1702

Разходомери, конструирани на принципа на
разлика в налягането – ултразвукови, турбинни и масови над DN – 50 mm

800

115

115

С1703

Измервателни системи за измерване на компресиран природен газ (метан)

900

90
за всеки
разходомер

80
за всеки
разходомер

С1704

Разходомери за измерване на компресиран
природен газ (метан)

800

100

100

С1801

Разходомери за газ: с ротационни бутала и
турбинни

Х

140

130

С1802

Разходомери за газ с деформируеми камери
до G4

Х

60

50

С1803

Разходомери за газ с деформируеми камери,
по-големи от G4

Х

140

120

С1804

Коригиращи устройства за обем:
Х

40

40

Х

50

50

без демонтаж на нивомерната сонда

30
за всяка нивомерна сонда

30
за всяка нивомерна сонда

с демонтаж на нивомерната сонда

50
за всяка нивомерна сонда

50
за всяка нивомерна сонда

за вертикални резервоари на петролни бази

60
за всяка нивомерна сонда

60
за всяка нивомерна сонда

450

100

55

стъклени

450

40

Х

електронни

тип 1
тип 2
С1805

Нивомерни измервателни системи:

С1901

Стендове за измерване на спирачните сили
на пътни превозни средства

С2001

Алкохоломери и ареометри за алкохол:

1000

500

80

80

С2101

Стъклени живачни термометри, използвани
при определяне на алкохолна концентрация

X

10

X

С2102

Съпротивителни термометри, използвани
при определяне на алкохолна концентрация

X

10

10

С2201

Димомери

400

30

30

С2301

Газоанализатори на отработени газове от
моторни превозни средства

Х

35

35
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С2401

Средства за измерване на хектолитрова маса
(храномери)

400

50

25

С2501

Дозиметри – индивидуални

950

80

50

С2502

Дозиметри – клинични

Х

Х

65

С2601

Уреди за радиационен контрол на радиационния фон

1000

130

55

С2602

Системи за радиационен контрол на радиационния фон

1000

200

55

С2603

Стационарни системи за мониторинг на радиационния фон (за всеки измервателен канал)

X

230

55

С2604

Уреди за радиационен контрол

1000

120

80

С2605

Системи за радиационен контрол (за всеки
измервателен канал)

Х

180

80

С2701

Системи за измерване на инкорпорираната в
човешкото тяло активност

X

1000

120

С2801

Системи за контрол на радиоактивни емисии в
околната среда (за всеки измервателен канал)

X

300

55

С2901

Електромери еднофазни за активна енергия

Х

10

8

С2902

Електромери еднофазни за реактивна енергия

500

10

8

С2903

Електромери трифазни за активна енергия

Х

15

12

С2904

Електромери трифазни за реактивна енергия

750

15

12

С2905

Електромери трифазни за активна енергия
клас 0,2 S и реактивна енергия клас 2

1500

30

25

С3001

Трансформатори:
ниско напрежение

400

10

Х

средно напрежение

450

15

Х

високо напрежение

500

20

Х

С3101

Часовници за превк лючване на тарифни
електромери

400

20

Х

С3201

Електрокардиографи

Х

Х

30

С3501

Аудиометри

Х

Х

40

С3601

Скоростомери

900

30

25

С3701

Анализатори за алкохол в дъха

500

30

30

С3801

Диоптрометри

Х

Х

30

C4001

Таксиметрови апарати

Х

20

X

C4002

Система таксиметров апарат – автомобил

X

X

15

(2) За проверка на комбинирани СИ, измерващи повече от една величина, се събира
такса в размер 80 на сто от таксата по ал. 1
за всяка допълнителна величина.
(3) За последваща проверка на СИ след
ремонт, които не подлежат на последваща
периодична проверка, се събира такса в размер
на таксата за първоначална проверка по ал. 1.
Чл. 3. За оценяване съответствието на
типа СИ с техническите и метрологичните
изисквания към него се събира такса 300 лв.
Чл. 4. (1) За издаване на удостоверение
за одобрен тип, за продължаване срока на
валидност на одобряването на типа и на

допълнение към удостоверението за одобрен
тип на СИ се събира такса 40 лв.
(2) За издаването на дубликат на удостоверение по ал. 1 се събира такса 20 лв.
Чл. 5. За първоначална проверка на СИ
по чл. 42, ал. 1 от Закона за измерванията се
събира такса за всяко проверено средство от
партидата, а за останалите СИ от нея – 20 на
сто от дължимата такса.
Чл. 6. За разглеждане на заявление за
удължаване срока на валидност на последваща
проверка на СИ, използвани за комунални
цели, и за прилагането на статистическия метод за контрол се събира такса, както следва:
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1. за обработка на резултатите и за съставяне
на протокол със заключение за удължаване
срока на валидност на последваща проверка на СИ за комунални цели – 20 на сто от
дължимата такса за последващата проверка
на СИ за цялата партида;
2. за изготвяне на становище относно
формиране на извадката за прилагане на
статистическия метод на контрол – 100 лв.
Чл. 7. В случаите, когато при проверката
на СИ след външен оглед се установи, че то
не отговаря на изискванията, се събира такса
в размер 10 на сто от таксата по чл. 2, ал. 1.
Чл. 8. За експертиза на СИ се събира такса
в троен размер на таксата за първоначална
проверка, а в случаите, когато не е определена такава такса – в троен размер на таксата
за последваща проверка по чл. 2, ал. 1 за
съответното СИ.
Чл. 9. За изпитване, за проверка и за
експертиза на СИ, непосочени в чл. 2, ал. 1,
и за СИ по чл. 25 на Закона за измерванията,
непосочени в тарифата, се събира такса, чийто
размер се определя по фактически вложеното
време, като таксата за всеки час е 15 лв.
Чл. 10. (1) За изпитване и за проверка на
СИ на място в случаите по чл. 27 от Закона за
измерванията притежателят заплаща разходите
по организирането и извършването на контрола
на СИ и за транспорта на еталоните и оборудването на Българския институт по метрология,
включително разходите за командировка на
служителите.
(2) Председателят на Българския институт
по метрология и заявителят уточняват писмено
конкретните въпроси, свързани със заплащането
на разходите по ал. 1.
Чл. 11. За предоставяне на сведения по вписванията в регистъра на одобрените за използване
типове СИ се събира такса в размер 15 лв.
Раздел II
Такси за изпитване и проверки на игрално
оборудване и софтуер на комуникационно
оборудване
Чл. 12. (1) За изпитване на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване
се събират следните такси:
Шифър

1

Дейност

2

Такса
за 1 бр.
(в лв.)

ВЕСТНИК
1

900

Т1600110 Изпитване на игрални автомати с повече от една игра

1200

Т1600120 Изпитване на игрални автомати при модификация

780

Т1600130 Изпитване на игрални автомати със съвпадащ управляващ софтуер

600

2

3

Т1600140 Изпитване на виртуално
игрално оборудване

1400

Т1600150 Изпитване на системи за
формиране на джакпот

650

Т1600160 Изпитване на игрални съоръжения за организиране
на числова лотарийна игра
„Бинго“ („Кено“)

780

Т1600170 Съоръжения за провеждане
на игри „Тото“ и „Лото“

780

Т1600180 Иг ра лни съоръжени я за
организи ране на иг ри в
игрално казино (маси за
игра на рулетка)

380

Т1600190 Иг ра лни съоръжени я за
организиране на игри в игрално казино (маси за игра
с карти, зарове или плочки)

350

Т1600200 Изпи т ване на генератор
на случайни числа (механичен, електромеханичен,
софтуерен)

780

Т1600210 Изпитване на комуникационно оборудване за хазартни игри от разстояние

780

Т1600220 Изпитване на централна
ком п ю т ърна сис т ема за
организиране на хазартни
игри

780

(2) За издаване на протокол с признаване на резултатите от изпитване на игрално
оборудване и софтуер на комуникационно
оборудване в лаборатории по чл. 22, ал. 1,
т. 8 от Закона за хазарта се събира такса в
размер 350 лв.
Чл. 13. За проверка на игрално оборудване
и софтуер на комуникационно оборудване се
събират следните такси:
№ по
ред
1

Игрално съоръжение

Такса
за 1 бр.
(в лв.)

2

3

1.

Игрални автомати

80

2.

Игрални съоръжения за организиране на числова лотарийна игра „Бинго“ или „Кено“

80

3.

Игрални съоръжения за организиране на игри в игрално казино (маси за игра на
рулетка)

60

4.

Игрални съоръжения за организиране на игри в игрално
казино (маси за игра с карти,
зарове или плочки)

60

5.

Съоръжения за провеждане на
игра „Тото“ или „Лото“

80

6.

Системи за формиране на
джакпот

60

3

Т1600100 Изпитване на игрални автомати с единична игра
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1

2

7.

Комуникационно оборудване
за хазартни игри от разстояние

110

8.

Централна компютърна система за организиране на хазартни игри

100

3

1

Раздел IIІ
Такси, събирани за дейностите по Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на прода жби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г.,
бр. 77 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64
от 2011 г. и бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г.)
Чл. 14. (1) За изпитване за одобряване на
типа на устройство или система с фискална
памет се събират следните такси:
Шифър

Дейност

Такса
за 1 бр.
(в лв.)

1

2

3

Т1700100

Изпитване на интегрирана автоматизирана
система за управление
на търговската дейност
(ИАСУТД)

670

Т1700110

Изпитване на локална
мрежа от фискализирани терминали

300

Т1700120

Пълно изпитване на
фискално устройство
(ФУ), електронен касов апарат с фискална
памет (ЕК АФП), фискален принтер (ФПр)

360

Т1700130

Изпитване на фискално
устройство, вградено
в автомат на самообслужване (ФУВАС)

360

Изп и т ва не н а е лектронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от
продажбата на течни
горива (ЕСФП)

480

Изпитване на ЕСФП
при пром яна в програмното осигуряване

360

Т1700160

Изпитване на одобрен
тип ЕСФП с нов тип СИ

240

Т1700170

Изпитване на фискална
памет на електронни
таксиметрови апарати
(ФПЕТА)

360

Т1700140

Т1700150
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2

3

Т1700180

Изпитване на ФУ за
вграждане в автомати
на самообслужване, в
т.ч. за обмяна на валута

420

Т1700190

Изпитване на ИАСУТД
при промяна на програмното осигуряване

240

Т1700200

Изпитване на ИАСУТД
с един централен сървър, свързан с всички
обекти

1900

(2) За издаване на свидетелство за одобрен
тип устройство или система с фискална памет, за ЕК АФП и ЕТАФП се събира такса в
размер 60 лв.
Чл. 15. За предоставяне на сведения по
вписванията в регистъра на одобрените типове
фискални устройства, компютърни мрежи и
системи се събира такса в размер 15 лв.
Раздел IV
Такси, събирани за дейностите по Наредба
№ 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на
летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на
бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 9 от 2008 г. и бр. 33 от 2012 г.)
Чл. 16. За проверка на ефективността на
улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП,
се събират следните такси:
1. при неавтоматично следене ефективността на УБП – 30 лв. на пистолет;
2. при автоматично следене ефективността
на УБП – 100 лв. на колонка.
Чл. 17. (1) За оправомощаване на лица за
проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, съответстващи на
Етап ІІ на УБП, се събират следните такси:
№ по
ред

Дейност

Такса
(в лв.)

1.

Преглед на документи

200

2.

Проверка на място и провеждане на изпит

300

3.

Надзор на оправомощеното
лице

300

4.

Издаване на заповед за оправомощаване

200

5.

Изда ва не на д у бл и к ат на
заповед за оправомощаване

25

6.

Изменен ие на за повед за
оправомощаване

200

(2) В таксите по ал. 1 не са включени
разходите за командировки на служителите,
които участват в комисиите за проверка на
място и провеждане на изпит.
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(3) Разходите за командировки на служителите по ал. 2 се поемат от заявителя и се
определят съгласно действащите нормативни
актове.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се одобрява
на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за измерванията, чл. 1 и чл. 4, буква „о“ от Закона за
държавните такси.
3576

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия
по стоковите борси и тържищата, приета с
Постановление № 324 на Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 68 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 35
от 2007 г. и бр. 102 от 2011 г.), се правят следните допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. за самостоятелните обекти.“;
б) в ал. 4 след думата „производители“ се
поставя запетая и се добавя „и самостоятелни
обекти“.
2. Създава се чл. 8б:
„Чл. 8б. На лицето, подлежащо на вписване
в регистъра за самостоятелните обекти, се
откриват партида в компютърната база данни и дело в картотеката, в които се вписват:
1. наименованието, видът, седалището и
адресът на управление на съответното лице;
2. единен идентификационен код (ЕИК) на
търговеца, а за лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство – друг идентификационен код или номер;
3. трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът
на представляване;
4. адрес на извършване дейността на самостоятелния обект, както и адрес, телефон,
факс и електронна поща за кореспонденция;
5. номер на документа, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден
по реда на Закона за устройство на територията;
6. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ регистрацията
на обекта по Закона за храните, когато от
него се извършва търговия с храни;

ВЕСТНИК
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7. номер на документа, издаден от компетентния орган, удостоверяващ пригодността
на обекта, в случаите, когато от него се извършва търговия с цветя;
8. номер на документа, удостоверяващ
вещните или други права върху обекта;
9. дата на постъпване в комисията на уведомлението за вписване като самостоятелен обект;
10. дата и номер на решението, с което
комисията вписва самостоятелния обект;
11. дата и номер на решението, с което
комисията заличава вписването на самостоятелния обект.“
§ 2. В член единствен от Тарифата за таксите,
събирани от Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата, приета с Постановление
№ 299 на Министерския съвет от 1997 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 35 от
2007 г.; Решение № 4004 на Върховния административен съд от 2008 г. – бр. 84 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 се създава буква „д“:
„д) самостоятелен обект
10 лв.“
2. Точка 15 се изменя така:
„15. за предоставяне на препис от регистрите на Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата:
а) за първа страница
3 лв.
б) за втора и всяка
следваща страница
0,50 лв.“
3. В т. 16 числото „50“ се заменя с „10“.
4. Създава се т. 17:
„17. за вписване на самостоятелен
обект
50 лв.“
§ 3. В Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата и нейната администрация,
приет с Постановление № 61 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 91 от 2001 г., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 48 и
96 от 2010 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 след думите „пазарите на
производителите“ се поставя запетая и се
добавя „самостоятелните обекти“.
2. В чл. 6, ал. 2 т. 6 се изменя така:
„6. утвърждава поименното разписание на
длъжностите и длъжностното разписание на
комисията;“.
3. В чл. 7, т. 3 след думите „пазарите на
производителите“ се поставя запетая и се
добавя „самостоятелните обекти“.
4. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Работното време на работещите
в комисията е 8 часа дневно с променливи
граници от 7,30 до 18,30 ч. с почивка 30 минути, която може да се използва между 12,00
и 14,00 ч., и с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч.

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

(2) Председателят на комисията със заповед създава организация за въвеждането на
работно време с променливи граници и за
отчитане на работното време на служителите.“
5. В чл. 20 т. 2 се изменя така:
„2. разработва предложения за поименното
разписание на длъжностите и длъжностното
разписание на комисията и утвърждава длъжностните характеристики;“.
6. В чл. 22 се правят следните допълнения:
а) в т. 1 след думите „пазарите на производителите“ се поставя запетая и се добавя
„самостоятелните обекти“;
б) в т. 9, буква „а“ след думите „пазар на
производителите“ се поставя запетая и се
добавя „самостоятелните обекти“;
в) в т. 9, буква „б“ след думите „пазари
на производителите“ се поставя запетая и се
добавя „самостоятелните обекти“;
г) в т. 11 след думите „пазари на производителите“ се поставя запетая и се добавя
„самостоятелните обекти“;
д) в т. 17 след думите „пазарите на производителите“ се добавя „самостоятелните
обекти“;
е) в т. 18 след думите „пазарите на производителите“ се поставя запетая и се добавя
„и самостоятелните обекти“.
7. В приложението към чл. 17, ал. 3 (изм.,
бр. 91 от 2001 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г. и бр. 48 и 96 от 2010 г.) се правят следните изменения:
a) на ред „Администрация“ числото „25“
се заменя с „27“;
б) на ред „дирекция „Контрол и анализ
на организираните пазари“ числото „16“ се
заменя със „17“;
в) на ред „дирекция „Финансови дейности,
правнонормативно обслужване и човешки
ресурси“ числото „10“ се заменя с „9“.
8. Навсякъде в правилника думите „министърът на икономиката и енергетиката“,
„Министерството на икономиката и енергетиката“ и „заместник-министър на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с
„министърът на икономиката, енергетиката и
туризма“, „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г.

за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените
продукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на
Комисията по цени и реимбурсиране, приета с
Постановление № 340 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 47 и 68 от 2012 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател и
министър на външните работи:
Марин Райков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и правилата за регулиране на
цените на лекарствените продукти, отпускани
по лекарско предписание, включвани в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и заплащани
с публични средства;
2. условията и правилата за регулиране на
пределните цени на лекарствените продукти,
отпускани по лекарско предписание, които
не са включени в ПЛС, при продажбата им
на дребно;
3. условията и редът за регистриране на
цените на лекарствените продукти, отпускани
без лекарско предписание;
4. условията, правилата и критериите за
включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от ПЛС;
5. условията и редът, по който Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК)
могат да правят предложения до Националния
съвет по цени и реимбурсиране на лекарстве-
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ните продукти, наричан по-нататък „Съвета“,
за преразглеждане на включени лекарствени
продукти в ПЛС;
6. условията и редът за утвърждаване, отменяне или изменяне на фармако-терапевтични
ръководства, включващи критерии за оценка
на ефикасността на прилаганата терапия, както
и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните
национални консултанти, медицински научни
дружества и експертни съвети.
Чл. 2. (1) Цена на лекарствен продукт, включван в ПЛС и заплащан с публични средства, е
цената в български левове, утвърдена от Съвета.
(2) Цената по ал. 1 е и пределна цена на
лекарствените продукти при продажбата им
на дребно.
(3) Пределната цена на лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание, който не е
включен в ПЛС, е цената в български левове,
утвърдена от Съвета, която е максимално допустима при продажбата му на дребно.
(4) Цената на лекарствен продукт, отпускан
без лекарско предписание, е максималната
продажна цена на дребно в български левове,
заявена от притежателя на разрешението за
употреба и регистрирана от Съвета.
(5) За лекарствените продукти, за които е
получено разрешение за паралелен внос, се утвърждава/регистрира цена по реда на наредбата.
Чл. 3. Когато в разрешението за употреба
на лекарствен продукт е посочен режим на
предписване „по лекарско предписание и без
лекарско предписание“, цената на лекарствения
продукт се образува по реда на глава трета.
Чл. 4. Лекарствен продукт може да се продава на територията на страната само след
влизането в сила на решението на Съвета за
утвърждаване на цена/пределна цена или регистриране на цена.
Чл. 5. (1) Търговецът на дребно продава
лекарствен продукт на цена, не по-висока от
утвърдената цена по чл. 2, ал. 1, пределната
цена по чл. 2, ал. 3 или от регистрираната цена
по чл. 2, ал. 4.
(2) Всеки търговец на дребно е длъжен да
посочи продажната цена върху опаковката на
лекарствения продукт на обозначено от производителя място.
(3) Включваните цени на лекарствените
продукти в стойността на оказаната от лечебните заведения медицинска помощ не могат да
бъдат по-високи от цената, на която лечебното
заведение е закупило лекарствения продукт от
търговеца на едро.
(4) За лекарствените продукти, включени
в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(ЗЛПХМ) с ниво на заплащане 100 на сто, не
се начислява надценка за търговец на дребно
при отпускането им в аптека.
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Чл. 6. (1) В Позитивния лекарствен списък
се включват разрешени за употреба по реда на
ЗЛПХМ лекарствени продукти, класифицирани
по фармакологични групи съгласно кода по
анатомо-терапевтично-химичната класификация (АТС).
(2) Позитивният лекарствен списък се състои
от четири приложения и включва:
1. лекарствени продукти, предназначени за
лечение на заболявания, които се заплащат по
реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
2. лекарствени продукти, заплащани от
бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от
Закона за лечебните заведения и от бюджета
на лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за
лечебните заведения;
3. лекарствени продукти, предназначени за
лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на ЗЗО,
заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от
Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини
по специални показания и при извънредни
обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2
от Закона за здравето;
4. пределна цена на лекарствените продукти
по чл. 2, ал. 2 по елементи.
(3) В приложенията на ПЛС по ал. 2,
т. 1 – 3 се посочват: АТС код, международно
непатентно наименование (INN), наименование
на лекарствения продукт, лекарствената форма и количеството на активното лекарствено
вещество, окончателна опаковка, притежател
на разрешението за употреба, дефинирана
дневна доза (ДДД)/терапевтичен курс, цената
по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ, референтна стойност за ДДД/терапевтичен курс, стойност за
опаковка, изчислена на базата на референтна
стойност за ДДД/терапевтичен курс, ниво на
заплащане на лекарствения продукт, заболявания по международен код на заболяванията
(МКБ), информация за ограниченията в начина
на предписване при различни индикации и
допълнителна информация.
(4) За лекарствените продукти, за които
няма определена ДДД, референтната стойност
се определя на база терапевтичен курс, концентрация или обем.
Чл. 7. (1) Съветът поддържа и актуализира
публичните регистри на:
1. цените на лекарствените продукти по
чл. 2, ал. 1;
2. цените на лекарствените продукти по
чл. 2, ал. 3;
3. цените на лекарствените продукти по
чл. 2, ал. 4.
(2) Съветът поддържа и актуализира Позитивния лекарствен списък.
(3) Регистрите по ал. 1 и ПЛС се обявяват
на интернет страницата на Съвета.
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(4) Съветът публикува на интернет страницата си утвърдените по реда на глава седма
фармако-терапевтични ръководства, препоръки
за алгоритми за лечение с лекарствени продукти и критерии за оценка на ефективността
на терапията.
(5) Съветът публикува на интернет страницата си нормативните актове на държавите
членки по чл. 8, ал. 3 и чл. 33, ал. 2, които са
приложими при определяне цената на производител за същия лекарствен продукт.
Г л а в а

в т о р а

ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНА НА ЛЕКАРСТВЕН
ПРОДУКТ, ВКЛЮЧВАН В ПОЗИТИВНИЯ
ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК И ЗАПЛАЩАН С
ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА
Чл. 8. (1) Цената на лекарствен продукт,
включван в ПЛС и заплащан с публични средства, се образува от следните елементи:
1. цена на производител, която не може да
бъде по-висока от левовата равностойност на
най-ниската цена на производител за същия
лекарствен продукт в страните, посочени в
справката по чл. 33, ал. 2;
2. надценка за търговец на едро в размер 7,
6 и 4 на сто от заявената по т. 1 цена съобразно
критерия, определен в чл. 9;
3. надценка за търговец на дребно в размер
20, 18 и 16 на сто от заявената по т. 1 цена
съобразно критерия, определен в чл. 9.
(2) Цената на лекарствен продукт, включван
в ПЛС, се изчислява като сбор от елементите
по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и данък върху добавената
стойност.
(3) Когато няма цена на производител в
страните, посочени в чл. 33, ал. 2, цената на
производител не може да бъде по-висока от
най-ниската цена за същия лекарствен продукт,
заплащан от обществените здравноосигурителни
фондове на Белгия, Чехия, Полша, Латвия и
Унгария.
(4) Когато за лекарствен продукт не може
да бъде намерена цена на производител за същия лекарствен продукт в страните, посочени
в чл. 33, ал. 2, и в страните по ал. 3, цената
на производител не може да бъде по-висока
от най-ниската цена на производител/производители, вписан/вписани в разрешението за
употреба/решението на Европейската комисия,
издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
31 март 2004 г. за установяване на процедури
на Общността за разрешаване и контрол на
лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна
употреба и за създаване на Европейска агенция
по лекарствата (ОВ, L 136 от 30 април 2004 г.),
на лекарствен продукт в същата лекарствена и
дозова форма и в окончателна опаковка, найблизка до заявената, заплащан от обществените
здравноосигурителни фондове на страните по
чл. 33, ал. 2.
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Чл. 9. (1) В случай че заявената цена на
производител е до 10,00 лв., размерът на надценките за търговец на едро и за търговец на
дребно, които се добавят към нея, е съответно
7 и 20 на сто.
(2) В случай че заявената цена на производител е в границите от 10,01 лв. до 30,00 лв.,
размерът на надценките за търговец на едро и
за търговец на дребно, които се добавят към
нея, е съответно 6 и 18 на сто.
(3) В случай че заявената цена на производител е над 30,00 лв., размерът на надценките
за търговец на едро и за търговец на дребно,
които се добавят към нея, е съответно 4 на
сто, но не повече от 10 лв., и 16 на сто, но не
повече от 25 лв.
Г л а в а

т р е т а

О Б РА З У В А Н Е Н А П Р Е Д Е Л Н А Ц Е Н А
НА ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ, ОТПУСКАН
ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ ПО
ЧЛ. 2, АЛ. 3
Чл. 10. (1) Пределната цена на лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание,
който не е включен в ПЛС, се образува от
следните елементи:
1. цена на производител, която не може да
бъде по-висока от левовата равностойност на
най-ниската цена на производител за същия
лекарствен продукт в страните, посочени в
справката по чл. 14, ал. 1, т. 5;
2. надценка за търговец на едро в размер
7, 6 или 4 на сто от заявената по т. 1 цена
съобразно критерия, определен в чл. 11;
3. надценка за търговец на дребно в размер
20, 18 или 16 на сто от заявената по т. 1 цена
съобразно критерия, определен в чл. 11.
(2) Пределната цена на лекарствен продукт
се изчислява като сбор от елементите по ал. 1,
т. 1, 2 и 3 и данък върху добавената стойност.
(3) Когато няма цена на производител в
страните, посочени в чл. 14, ал. 1, т. 5, цената
на производител не може да бъде по-висока
от най-ниската цена в Белгия, Чехия, Полша,
Латвия и Унгария.
Чл. 11. (1) В случай че заявената цена
на производител е до 10,00 лв., размерът на
надценките към нея за търговец на едро и за
търговец на дребно е съответно 7 и 20 на сто.
(2) В случай че заявената цена на производител е в границите от 10,01 лв. до 30,00 лв.,
размерът на надценките към нея за търговец
на едро и за търговец на дребно е съответно
6 и 18 на сто.
(3) В случай че заявената цена на производител е над 30,00 лв., размерът на надценките
към нея за търговец на едро и за търговец на
дребно е съответно 4 на сто, но не повече от
10 лв., и 16 на сто, но не повече от 25 лв.
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Чл. 12. (1) При приготвяне на лекарствен
продукт по магистрална и фармакопейна рецептура в аптека не се начислява надценка
върху стойността на вложените лекарствени
вещества, помощните вещества и опаковката.
(2) Цените на лекарствените продукти,
приготвяни по магистрална и фармакопейна
рецептура в аптека, се определят с акт на ръководителя на аптеката, който се обявява на
видно място в здравното заведение.
(3) В цената по ал. 2 на всеки лекарствен
продукт по магистрална и фармакопейна рецептура се включва и сума в размер 2,50 лв. за
оказаната от търговеца на дребно фармацевтична
услуга по отпускане на лекарствения продукт.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА
ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 2, АЛ. 3
Чл. 13. (1) За образуване на пределна цена
по чл. 2, ал. 3 притежателят на разрешението за
употреба или упълномощен негов представител
подава до Съвета заявление за образуване на
пределна цена съгласно приложение № 1.
(2) В заявлението по ал. 1 се посочва цената
по елементи съобразно правилата, посочени
в чл. 10.
Чл. 14. (1) Към заявлението по чл. 13, ал. 1
се прилагат:
1. копие от разрешение за употреба на лекарствения продукт съгласно изискванията на
ЗЛПХМ, когато разрешението за употреба е
издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004,
Приложение I „Кратка характеристика на
продукта“, Приложение II „Притежател на
разрешението за производство, отговорен за
освобождаване на партиди. Условия на разрешението за употреба“ и Приложение III
„Означения върху опаковката и листовката“;
приложенията се представят на електронен
носител;
2. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата,
регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – копие от документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната
държава на лицата по чл. 13, ал. 1 не по-късно
от 6 месеца преди подаване на заявлението;
3. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от представител на притежателя на разрешението за
употреба; когато пълномощното не е издадено
в Република България, за същото се представя
превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на
официални преводи;
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4. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 3;
5. декларация-справка по образец съгласно
приложение № 2 относно цената на производител на лекарствения продукт в съответната
валута и в евро – в Румъния, Франция, Естония,
Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Италия,
Финландия, Дания, Словения и Испания;
6. документ за платена държавна такса за
всеки отделен лекарствен продукт за утвърждаване на пределна цена по чл. 2, ал. 3.
(2) Цените на производител в декларациясправката по ал. 1, т. 5 трябва да са към дата,
не по-ранна от един месец от датата на подаване
на заявлението по чл. 13, ал. 1.
(3) Разрешението по ал. 1, т. 1, както и
приложения I, II и III към него се представят
и в превод на български език.
(4) За лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос при наличие на същия
лекарствен продукт с утвърдена от Съвета
пределна цена, се прилага същата цена след
изрично писмено заявление съгласно приложение № 1 от притежателя на разрешението за
паралелен внос. Към заявлението се прилагат
разрешението за паралелен внос и документ
за платена държавна такса.
Чл. 15. (1) В 30-дневен срок от датата на
подаване на заявлението Съветът разглежда
заявлението и приложените към него документи
и взема решение, с което утвърждава или отказва да утвърди пределна цена на лекарствените
продукти по чл. 2, ал. 3.
(2) В случай че подаденото заявление за
образуване на пределна цена на лекарствен
продукт не отговаря на изискванията на чл. 14,
Съветът има право да изиска от заявителя отстраняване на непълнотите и недостатъците в
документацията, както и допълнителна информация. В този случай срокът по ал. 1 спира да
тече до датата на отстраняване на непълнотите
и недостатъците в документацията.
(3) В случай че в срок до 30 дни от датата
на уведомяването по ал. 2 заявителят не отстрани констатираните от Съвета непълноти или
недостатъци или не представи допълнителна
информация, процедурата по утвърждаване на
пределна цена на лекарствен продукт, отпускан
по лекарско предписание, се прекратява.
(4) Съветът уведомява писмено заявителя
за прекратяването на процедурата по ал. 3.
Чл. 16. (1) За всяко постъпило заявление
за образуване на пределна цена на лекарствен
продукт се изготвя юридическа и икономическа
оценка от експерти от дирекция в специализираната администрация на Съвета.
(2) Експертите извършват предварителен
преглед на заявленията и придружаващата ги
документация и изготвят по всяко заявление
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становище по образец съгласно приложение
№ 3 до Съвета. Първо се извършва юридическа
оценка, а след това – икономическа оценка.
(3) Определеният от председателя за докладчик член на Съвета обобщава експертните
становища и изготвя експертен доклад по образец
съгласно приложение № 4 в седемдневен срок от
получаване на становищата за всяко заявление.
Чл. 17. (1) Решението на Съвета за утвърждаване на пределна цена на лекарствения
продукт съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. международно непатентно наименование
на лекарствения продукт;
3. регистрационен номер, вписан в разрешението за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението за
употреба и на производителя/производителите
на лекарствения продукт;
7. утвърдена пределна цена на лекарствения
продукт по елементи съгласно чл. 10, ал. 2.
(2) Отказът на Съвета да утвърди пределна
цена на лекарствения продукт се мотивира.
(3) Решението на Съвета за утвърждаване
на пределна цена на лекарствен продукт, както
и отказът по ал. 2 подлежат на обжалване:
1. по административен ред пред Комисията
по прозрачност;
2. пред съответния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 18. Съветът обявява влезлите в сила
решения в регистъра по чл. 22 на 2-ро и 16-о
число всеки месец.
Чл. 19. (1) Притежателят на разрешението за
употреба или упълномощен негов представител
може да заяви мотивирани промени в утвърдената пределна цена на лекарствен продукт
по чл. 2, ал. 3 не по-рано от 12 месеца след
утвърждаване на последната пределна цена на
лекарствен продукт. Промяната се извършва
по реда на чл. 13 – 16, като се прилагат само
относимите към промяната документи.
(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за
случаите, в които притежателят на разрешението
за употреба подаде заявление за намаляване
на утвърдената пределна цена на лекарствен
продукт по чл. 2, ал. 3.
(3) Не може да се заяви увеличение на
пределна цена на лекарствен продукт по чл. 2,
ал. 3 с по-голям процент от статистически отчетената инфлация за периода на действие от
последната образувана пределна цена.
(4) При промяна на вписаните в регистъра по чл. 22 обстоятелства притежателят на
разрешението за употреба или упълномощен
негов представител представя заявление до
Съвета, като ограничението по ал. 1 не се
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прилага. Промяната се извършва по реда на
чл. 14 – 16, като се прилагат само относимите
към промяната документи.
(5) Притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен представител е
длъжен в срок два работни дни от получаване
на решението на Съвета за промяна на пределна цена на лекарствен продукт да уведоми по
подходящ начин търговците на едро, а те – търговците на дребно с лекарствени продукти.
Чл. 20. (1) За заличаване на пределна цена
на лекарствен продукт, отпускан по лекарско
предписание, притежателят на разрешението
за употреба на съответния лекарствен продукт
или упълномощен негов представител подава
заявление до Съвета.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата,
регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – копие от документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната
държава на лицата по ал. 1 не по-късно от 6
месеца преди подаване на заявлението;
2. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от представител на притежателя на разрешението за
употреба; когато пълномощното не е издадено
в Република България, за същото се представя
превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на
официални преводи;
3. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 2.
(3) Заличаването се извършва по реда на
чл. 15 и 16, а решенията подлежат на обжалване
по реда на чл. 17, ал. 3.
(4) При прекратяване, отнемане или изтичане, без да бъде подновено разрешението за
употреба на лекарствен продукт, пределната му
цена се заличава служебно от Съвета.
(5) При условията на чл. 55, ал. 6 ЗЛПХМ
лекарствен продукт по ал. 4 може да бъде
продаван за срок, не по-дълъг от една година,
на пределната цена, утвърдена преди заличаването є.
(6) Изпълнителната агенция по лекарствата
уведомява Съвета по електронен път в 3-дневен срок от влизането в сила на акта по ал. 4,
съответно от изтичането на разрешението за
употреба.
Чл. 21. В рамките на утвърдената пределна
цена на разрешените за употреба лекарствени
продукти по чл. 2, ал. 3 ценообразуването на
търговеца на едро и на търговеца на дребно
се осъществява, както следва:
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1. търговецът на дребно извършва продажба
по цена, не по-висока от утвърдената пределна
цена;
2. търговецът на едро продава лекарствени
продукти по договорена цена, чийто размер не
може да е по-висок от размера на обявената
пределна цена за съответния лекарствен продукт, намален със стойността на надценката на
търговеца на дребно, определена в решението
на Съвета за утвърждаване на пределна цена.
Чл. 22. Съветът води публичен регистър
на пределните цени на лекарствените продук
ти по чл. 2, ал. 3, който съдържа следната
информация:
1. пореден номер в регистъра;
2. международно непатентно наименование;
3. регистрационен номер, вписан в разрешението за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението за
употреба;
7. име на производителя на лекарствения
продукт;
8. заявената цена на производителя, въз
основа на която се образува пределната цена;
9. утвърдената пределна цена по елементи,
номера и датата на издаване на решението за
утвърждаване на цена;
10. дата на влизане в сила на решението
на Съвета;
11. допълнителна информация.
Г л а в а

п е т а

РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ
БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ, ПО
ЧЛ. 2, АЛ. 4
Чл. 23. (1) За регистриране на цена на
лекарствен продукт, отпускан без лекарско
предписание, притежателят на разрешението за
употреба или упълномощен негов представител
представя в Съвета заявление за регистрация
по образец съгласно приложение № 1, в което
се посочва цена на производител във валута/
евро и в български левове, както и максимална
продажна цена на лекарствения продукт в левове
с включен данък върху добавената стойност.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите по чл. 14, ал. 1, т. 1 – 4 и документ
за платена държавна такса за всеки отделен
лекарствен продукт.
(3) За лекарствен продукт по чл. 2, ал. 4,
получил разрешение за паралелен внос при
наличие на същия лекарствен продукт с регистрирана от Съвета максимална продажна
цена, се прилага същата цена след изрично
писмено заявление по образец съгласно приложение № 1 от притежателя на разрешението за
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паралелен внос. Към заявлението се прилагат
разрешението за паралелен внос и документ
за платена държавна такса.
Чл. 24. (1) В 30-дневен срок от представяне
на заявлението и документите Съветът взема
решение за регистрация на цена на лекарствения
продукт, отпускан без лекарско предписание.
(2) Когато подадените заявление и документи не отговарят на изискванията, Съветът
може да изиска от заявителя отстраняване на
непълнотите и недостатъците. В този случай
срокът по ал. 1 спира да тече до датата на
отстраняването им.
(3) В случай че в срок 30 дни считано от
датата на уведомяването заявителят не отстрани
констатираните от Съвета недостатъци и непълноти, процедурата по регистриране на цена
на лекарствен продукт, отпускан без лекарско
предписание, се прекратява.
(4) Съветът уведомява писмено заявителя
за прекратяването на процедурата по ал. 3.
Чл. 25. (1) За всяко постъпило заявление за
регистриране на цена на лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание, се изготвя
юридическа оценка от експерти от дирекция в
специализираната администрация на Съвета.
(2) Експертите извършват предварителен
преглед на заявленията и придружаващата ги
документация и изготвят становище по образец
съгласно приложение № 3, раздел І, до Съвета
по всяко заявление.
(3) Определеният от председателя за докладчик член на Съвета изготвя експертен доклад по образец съгласно приложение № 4 в
7-дневен срок от получаване на становищата
за всяко заявление.
Чл. 26. (1) Решението за регистриране на
цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание, съдържа:
1. пореден номер в регистъра;
2. международно непатентно наименование;
3. регистрационен номер на разрешението
за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението за
употреба и на производителя/производителите
на лекарствения продукт;
7. регистрираната максимална продажна
цена.
(2) Отказът на Съвета да регистрира цена
на лекарствен продукт, отпускан без лекарско
предписание, се мотивира.
(3) Решението на Съвета за регистриране
на цена на лекарствен продукт, отпускан без
лекарско предписание, както и отказът по ал. 2
подлежат на обжалване:
1. по административен ред пред Комисията
по прозрачност;
2. пред съответния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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(4) При промяна на вписаните в регистъра по чл. 28 обстоятелства притежателят на
разрешението за употреба или упълномощен
негов представител представя заявление до
Съвета. Промяната се извършва по реда на
чл. 23 – 25, като се прилагат само относимите
към промяната документи.
(5) Съветът обявява влезлите в сила решения
по ал. 1 в регистъра по чл. 28 на 2-ро и 16-о
число всеки месец.
(6) Притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен представител е
длъжен в срок два работни дни от получаване
на решението на Съвета за промяна на максималната продажна цена да уведоми по подходящ
начин търговците на едро, а те – търговците
на дребно с лекарствени продукти.
Чл. 27. (1) Заявления за заличаване на
регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание, се подават
до Съвета от притежателя на разрешението за
употреба на съответния лекарствен продукт или
от упълномощен негов представител.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата,
регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – копие от документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната
държава на лицата по ал. 1 не по-късно от 6
месеца преди подаване на заявлението;
2. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от представител на притежателя на разрешението за
употреба; когато пълномощното не е издадено в
Република България, за него се представя превод на български език, извършен от преводач,
който има сключен договор с Министерството
на външните работи за извършване на официални преводи;
3. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 2.
(3) Заличаването се извършва по реда на
чл. 24 и 25, а решенията подлежат на обжалване
по реда на чл. 26, ал. 3.
(4) При прекратяване, отнемане или изтичане, без да бъде подновено, на разрешението
за употреба на лекарствен продукт регистрираната му цена се заличава служебно от Съвета.
(5) При условията на чл. 55, ал. 6 ЗЛПХМ
лекарствен продукт по ал. 4 може да бъде
продаван за срок, не по-дълъг от една година,
на регистрираната цена, утвърдена преди заличаването є.
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(6) Изпълнителната агенция по лекарствата
(ИАЛ) уведомява Съвета по електронен път в
3-дневен срок от влизането в сила на акта по
ал. 4, съответно от изтичането на разрешението
за употреба.
Чл. 28. Съветът води публичен регистър на
максималните продажни цени на дребно на
лекарствените продукти по чл. 2, ал. 4, който
съдържа следната информация:
1. пореден номер в регистъра;
2. международно непатентно наименование;
3. регистрационен номер на разрешението
за употреба;
4. наименование на лекарствения продукт;
5. лекарствена форма и количество на активното вещество в окончателната опаковка;
6. име на притежателя на разрешението за
употреба;
7. име на производителя на лекарствения
продукт;
8. регистрираната максимална продажна
цена, номера и датата на издаване на решението
за регистрация;
9. дата на влизане в сила на решението на
Съвета;
10. допълнителна информация.
Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА
ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ И/ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ
ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК И
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1
Раздел I
Условия, правила и критерии за включване
на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък
Чл. 29. (1) В Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, които
отговарят на следните условия:
1. разрешени са за употреба съгласно изискванията на ЗЛПХМ;
2. в кратката характеристика на продукта са
посочени показания за лечение, профилактика
или диагностика на заболяванията, заплащани
по реда на чл. 6, ал. 2;
3. международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият
продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), се заплаща от обществен
здравноосигурителен фонд при същите заболявания или индикации поне в пет от следните
държави: Румъния, Франция, Естония, Гърция,
Словакия, Литва, Португалия, Испания, Белгия, Чехия, Полша, Латвия, Унгария, Италия,
Финландия, Дания и Словения;
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4. лекарствените продукти са в лекарствени
форми с режим и начин на прилагане, подходящи за лечение на заболяванията, посочени
в чл. 6, ал. 2;
5. направена е оценка по реда на чл. 30.
(2) В Позитивния лекарствен списък се
включват генерични лекарствени продукти, за
които заявената цена на производител по чл. 8 не
надвишава 80 на сто от цената на производител
на лекарствен продукт със същото международно
непатентно наименование, количество активно
вещество в дозова единица, даден обем, дадена
маса, процент, лекарствена форма в окончателна
опаковка, включен в ПЛС, и който се счита
за референтен лекарствен продукт по смисъла
на чл. 28 ЗЛПХМ.
(3) Изискването на ал. 2 не се прилага за
генерични лекарствени продукти, за които на
референтния лекарствен продукт по смисъла
на чл. 28 ЗЛПХМ в срок до една година преди
изтичане на патента и/или на срока на защита
на данните цената по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
е намалена, освен в случай на намаление по
реда на чл. 43, както и когато в ПЛС вече са
включени един или повече генерични лекарствени продукти.
Чл. 30. (1) В Позитивния лекарствен списък
се включват лекарствени продукти, на които е
извършена оценка по следните критерии:
1. наличие или липса на лекарствена алтернатива за лечение на заболяването, за което е
предназначен лекарственият продукт;
2. критерии за ефикасност и терапевтична
ефективност:
а) оценка на терапевтичната полза на лекарствения продукт;
б) удължаване продължителността на живота;
в) подобряване качеството на живот;
г) допълнителни терапевтични ползи;
д) намаляване на усложненията от основното
заболяване;
е) удобство за пациента;
ж) ефективност на лекарствения продукт,
свързана със специфичната лекарствена форма
и път на въвеждане;
3. критерии за безопасност на лекарствените
продукти:
а) честота на поява на нежеланите реакции;
б) сериозност на нежеланите реакции;
в) повлияване и поведение при поява на
нежелани реакции;
г) наличие на необходимост от прилагане на
допълнителни профилактични или терапевтични
мерки за предотвратяване на нежелани реакции;
4. фармако-икономически показатели:
а) разходи за терапия с лекарствения продукт;
б) сравнение на разходите за терапия с
наличните алтернативи;
в) съотношение разход-резултат;
г) икономическа оценка на допълнителните
ползи;
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д) анализ на бюджетното въздействие на
базата на очакван брой пациенти;
5. лекарственият продукт е за лечение на
заболявания с висок риск за обществото.
(2) За лекарствен продукт, за който е налице
лекарствена алтернатива за лечение на заболяването, за което е предназначен, оценката
на критериите по ал. 1 се извършва като сравнителен анализ с лекарствената алтернатива.
(3) Когато един или повече лекарствени
продукти със същото международно непатентно
наименование, лекарствена форма и концентрация на активното вещество, с изключение
на лекарствените продукти по чл. 29 ЗЛПХМ,
вече са включени в съответната част на ПЛС,
не се извършва оценката по ал. 1.
Чл. 31. (1) В Позитивния лекарствен списък
се включват лекарствени продукти при спазване
на следните правила:
1. когато отговарят на условията на чл. 29;
2. извършена е оценка въз основа на критериите по чл. 30 съгласно приложение № 5.
(2) Комбинирани лекарствени продукти се
включват в ПЛС, когато комбинацията осигурява терапевтични предимства и/или удобство
в начина на прилагане при равна или по-ниска
стойност в сравнение с разделното прилагане
на съставките на комбинацията или при липса
на някои от съставките – равна или по-ниска
стойност на средна продължителност на курс
лечение, или доказано осигурява значителни
терапевтични предимства в сравнение с разделното прилагане съставките на комбинацията, или води до намаляване на лекарствената
резистентност при лечение на инфекции и
паразитни болести.
Раздел II
Ред за включване, промяна и/или изключване на
лекарствени продукти в Позитивния лекарствен
списък и условия и ред за регулиране цените
на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1
Чл. 32. (1) За включване, промени и/или
изключване на лекарствен продукт в ПЛС
притежателят на разрешението за употреба на
съответния лекарствен продукт или упълномощен негов представител подава до Съвета
заявление по образец съгласно приложение № 1.
(2) Мотивирани писмени предложения до
Съвета за изключване, за промяна на показанията, за промяна, свързана с реда за заплащане,
за промяна в начина на образуване на референтната стойност или нивото на заплащане,
с които лекарствен продукт по INN е включен
в ПЛС, могат да се правят от НЗОК и от МЗ.
Чл. 33. (1) Със заявлението за включване
на лекарствен продукт в ПЛС притежателят на
разрешението за употреба или упълномощен
негов представител заявява и образуване на
цена по чл. 2, ал. 1, като посочва цената по
елементи съобразно правилата по чл. 8.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
декларация-справка по образец съгласно приложение № 6 относно цените на производител
в съответната валута и в евро, договорени с
обществените здравноосигурителни фондове в
Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия,
Литва, Португалия, Италия, Финландия, Дания,
Словения и Испания.
(3) Цените на производител в декларацията
по ал. 2 трябва да са към дата, не по-ранна от
един месец от датата на подаване на заявлението.
Чл. 34. За лекарствен продукт, получил
разрешение за паралелен внос при наличие на
същия лекарствен продукт, който е със същото
наименование, включен в Позитивния лекарствен списък и с утвърдена от Съвета цена
по чл. 2, ал. 1, се прилага същата цена и се
включва в същите приложения на ПЛС след
изрично писмено заявление съгласно приложение № 1 от притежателя на разрешението за
паралелен внос. Към заявлението се прилагат
разрешението за паралелен внос и документ
за платена държавна такса.
Чл. 35. (1) Към заявлението по чл. 32, ал. 1
се прилагат:
1. копие от разрешение за употреба на лекарствения продукт, когато разрешението за
употреба е издадено по реда на Регламент (ЕО)
№ 726/2004, Приложение I „Кратка характеристика на продукта“, Приложение II „Притежател
на разрешението за производство, отговорен за
освобождаване на партиди. Условия на разрешението за употреба“ и Приложение III „Означения
върху опаковката и листовката“; приложенията
се представят на електронен носител;
2. информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата,
регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – копие от документ за актуална
регистрация по националното законодателство,
издаден от компетентен орган на съответната
държава на лицата по чл. 30, ал. 1 не по-късно
от 6 месеца преди подаване на заявлението;
3. изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от представител на притежателя на разрешението за
употреба; когато пълномощното не е издадено в
Република България, за него се представя превод на български език, извършен от преводач,
който има сключен договор с Министерството
на външните работи за извършване на официални преводи;
4. списък на страните, в които международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият продукт/комбинацията
(при комбинирани лекарствени продукти), се
заплаща от обществен здравноосигурителен фонд;
5. данни от проведени в Република България или в чужбина клинико-фармакологични
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изпитвания на лекарствения продукт съгласно
правилата на Добрата клинична практика;
6. декларация за осигуряване на необходимите
количества на лекарствения продукт в зависимост от конкретните потребности на страната;
7. дефинирана дневна доза по последни данни
на Световната здравна организация (СЗО), брой
на ДДД в съответната опаковка, а при липса
на такава доза се дефинира препоръчителна
дневна доза съгласно показанията от кратката
характеристика на продукта;
8. препоръчителна терапевтична дневна доза,
ако е различна от ДДД; средна продължителност
на лечението за показанията, утвърдени в кратката характеристика на продукта; необходимост
от съпровождащо медикаментозно лечение в
показанието съгласно кратката характеристика;
9. документ за платена държавна такса за
всеки отделен лекарствен продукт;
10. фармако-икономически анализ, изготвен
или адаптиран за страната, придружен със сравнителен анализ, при наличието на лекарствена
алтернатива за лечение на заболяването.
(2) Документите по ал. 1, т. 5 и 10 се прилагат само за лекарствени продукти, които
принадлежат към международно непатентно
наименование, лекарствена форма и концентрация на активното вещество, което не е
включено в съответната част на ПЛС, и за
тези по чл. 29 ЗЛПХМ.
(3) За верността на данните, посочени в
заявлението и в придружаващите го документи
по ал. 1, притежателят на разрешението за употреба или неговият упълномощен представител
представя декларация по образец, утвърден от
Съвета.
(4) Съветът може мотивирано да поиска от
заявителя допълнителна информация, необходима за вземане на решение за включване,
промени и/или изключване на лекарствен
продукт от ПЛС, както и за образуване на цена
по чл. 2, ал. 1.
(5) При промяна на включен в ПЛС лекарствен продукт се прилагат съответните
документи, свързани с промяната.
Чл. 36. (1) От Позитивния лекарствен списък
се изключват лекарствени продукти, за които:
1. е настъпила промяна на критериите,
въз основа на които лекарственият продукт е
включен в ПЛС;
2. са установени подозирани неочаквани
сериозни нежелани лекарствени реакции и
неблагоприятни промени в безопасността на
лекарствения продукт;
3. са представени нови данни относно сравнителната фармако-икономическа обоснованост
на употребата им;
4. е отпаднало заболяването, за което се
заплаща с публични средства;
5. е подадена молба от притежателя на
разрешението за употреба или от неговия
упълномощен представител;
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6. е подадено писмено уведомление до
Изпълнителната агенция по лекарствата за
преустановяване продажбите на лекарствения
продукт съгласно чл. 54, ал. 2 ЗЛПХМ за срок,
по-дълъг от 60 дни;
7. е подадено писмено уведомление от
Изпълнителната агенция по лекарствата, че
лекарственият продукт не е пуснат на пазара
повече от 30 дни след датата, посочена в уведомлението по чл. 54, ал. 1 ЗЛПХМ;
8. е подадено писмено уведомление, че
разрешението за употреба на лекарствения
продукт е прекратено предсрочно по реда на
чл. 55, ал. 3 ЗЛПХМ;
9. е подадено мотивирано предложение по
чл. 32, ал. 2;
10. не е подадено заявление по реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното
осигуряване в едномесечен срок от включване
на лекарствения продукт в ПЛС;
11. са настъпили условията по чл. 264, ал. 7
ЗЛПХМ.
(2) В случая по ал. 1, т. 10 лекарственият
продукт се изключва само от ПЛС по чл. 6,
ал. 2, т. 1.
Чл. 37. (1) В 60-дневен срок от датата на
подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1 Съветът
разглежда заявлението и приложените към него
документи и взема решение, с което утвърждава
цена на лекарствен продукт по чл. 2, ал. 1 и го
включва в ПЛС, или отказва да утвърди цена
на лекарствен продукт по чл. 2, ал. 1 и да го
включи в ПЛС.
(2) В случаите по чл. 30, ал. 3 Съветът се
произнася в срок до 30 дни.
(3) В срок до 30 дни от постъпване на заявление за промяна или изключване на включен
в ПЛС лекарствен продукт Съветът разглежда
заявлението и се произнася по него, като уведомява заявителя за решението си.
(4) При изключване на лекарствен продукт
от всички приложения на ПЛС се заличава и
цената му по чл. 2, ал. 1.
(5) При изключване на лекарствен продукт
на основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от всички приложения на ПЛС притежателят на разрешението
за употреба или упълномощен негов представител може да заяви цената по чл. 2, ал. 1 да
бъде вписана като пределна цена в регистъра
по чл. 22. Вписването на пределната цена в
регистъра по чл. 22 се извършва с решение
на Съвета.
(6) При заличаване цената на лекарствен
продукт по ал. 4 в случаите на изключването
му от ПЛС на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 и 9
цената по чл. 2, ал. 2 на лекарствения продукт
е валидна в срок два месеца само в случай на
подаване на писмено заявление до Съвета от
притежателя на разрешението за употреба в
срока за обжалване на решението.

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

(7) Когато при разглеждане на заявленията
по ал. 1, 2 и 3 Съветът констатира недостатъци
или непълноти в представената документация,
има право да изиска от заявителя отстраняване
на непълнотите и недостатъците в документацията, както и допълнителна информация,
като уведомява заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В този случай
сроковете по ал. 1, 2 и 3 спират да текат.
(8) В случай че в срок до 30 дни считано от
датата на уведомяването по ал. 7 заявителят не
отстрани констатираните от Съвета недостатъци
и непълноти, процедурата се прекратява.
(9) Съветът уведомява писмено заявителя
за прекратяването на процедурата по ал. 8.
Чл. 38. (1) За всяко постъпило заявление се
изготвя юридическа, медицинска и икономическа оценка от експерти от специализираната
администрация на Съвета.
(2) Експертите извършват предварителен
преглед на заявленията и придружаващата ги
документация и изготвят по всяко заявление
становища по образец съгласно приложение
№ 3 до Съвета. Първо се извършва юридическа
оценка, а след това – медицинска и икономическа оценка.
(3) Дейността на Съвета се подпомага от
външни експерти извън администрацията, които
имат висше образование по специалностите „Медицина“ или „Фармация“, определени от Съвета.
(4) Експертите по ал. 3 по конкретно
заявление за лекарствен продукт не трябва
да участват в дейности, свързани с неговото
разработване, производство, маркетинг, търговия на едро и търговия на дребно, за което
подписват декларация по образец, утвърден от
председателя на Съвета.
(5) При необходимост председателят на
Съвета определя експерт по ал. 3, който да
извърши фармако-икономическа оценка и да
даде становище.
(6) По заявления за включване, промяна
или изключване на лекарствени продукти в
ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 3 ЗЛПХМ Съветът
изисква становище от НЗОК/МЗ. Становището
се предоставя в 10-дневен срок от поискването.
(7) По заявления за включване на лекарствени продукти, принадлежащи към международно непатентно наименование, което до този
момент не е заплащано с публични средства,
към становището по ал. 6 задължително се
прилага и анализ на бюджетното въздействие.
(8) Определеният от председателя за докладчик член на Съвета обобщава експертните
становища, както и становището по ал. 6, и
изготвя експертен доклад по образец съгласно
приложение № 4 в 7-дневен срок от получаване
на становищата за всяко заявление.
(9) При разглеждане на заявления за включване, промяна или изключване на лекарствени
продукти в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ
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в заседанието на Съвета задължително взема
участие представител на НЗОК, който представя становището на НЗОК по всяко заявление.
(10) При разглеждане на заявления за включване, промяна или изключване на лекарствени
продукти в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 3 ЗЛПХМ
в заседанието на Съвета задължително взема
участие представител на МЗ/НЗОК, който
представя становището на МЗ/НЗОК по всяко
заявление.
Чл. 39. (1) За работата си в Съвета външните експерти по чл. 38, ал. 3 получават възнаграждение.
(2) Конкретният размер на възнаграждението
се определя от Съвета.
(3) Финансовото обезпечаване на работата
на Съвета се осъществява съгласно чл. 258,
ал. 2 ЗЛПХМ.
Чл. 40. (1) При отказ за включване, за
промяна или за изключване на лекарствен
продукт от ПЛС Съветът мотивира решението
си в съответствие с критериите, условията и
правилата, установени в наредбата, като уведомява заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) При отказ за включване на лекарствен
продукт в ПЛС Съветът отказва и утвърждаването на цена по чл. 2, ал. 1.
(3) Решенията на Съвета по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване:
1. по административен ред пред Комисията
по прозрачност;
2. пред съответния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 41. (1) Притежателят на разрешението за
употреба или упълномощен негов представител
може да заяви мотивирани промени в утвърдената цена на лекарствен продукт по чл. 2, ал. 1
не по-рано от 12 месеца след утвърждаване на
последната цена.
(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за
случаите, в които притежателят на разрешението
за употреба подаде заявление за намаляване
на утвърдената цена на лекарствен продукт по
чл. 2, ал. 1.
(3) Не може да се заяви увеличение на
цена на лекарствен продукт по чл. 2, ал. 1 с
процент, по-голям от статистически отчетената
инфлация за периода на действие от последната
образувана цена.
(4) Притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен представител е
длъжен в срок два работни дни от получаване
на решението на Съвета за промяна на цената
по чл. 2, ал. 1 на лекарствен продукт да уведоми по подходящ начин търговците на едро,
а те – търговците на дребно с лекарствени
продукти.
Чл. 42. В рамките на утвърдената цена на
лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1 ценообразуването на търговеца на едро и на търговеца
на дребно се осъществява, както следва:
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1. търговецът на дребно извършва продажба
по цена, не по-висока от утвърдената цена;
2. търговецът на едро продава лекарствени
продукти по договорена цена, чийто размер не
може да е по-висок от размера на обявената
цена за съответния лекарствен продукт, намален със стойността на надценката на търговеца
на дребно.
Чл. 43. (1) В случай на липса на промяна
на цените, посочени в декларация-справката
по чл. 33, ал. 2, въз основа на която е била
утвърдена цена по чл. 2, ал. 1 на включен в
ПЛС лекарствен продукт, с изключение на лекарствените продукти, разрешени за употреба
по реда на чл. 11 ЗЛПХМ, притежателят на
разрешение за употреба или упълномощен негов
представител представя на всеки шест месеца
от датата на утвърждаване на последната цена
пред Съвета декларация, удостоверяваща тези
обстоятелства. Декларацията се подава в месеца, през който изтича шестмесечният период.
(2) При наличие на промяна на цените
на лекарствен продукт по ал. 1, посочени в
декларация-справката по чл. 33, ал. 2, при
която референтната цена по чл. 8, ал. 1, т. 1
е по-ниска в сравнение с референтната цена,
въз основа на която е била образувана цената
на лекарствения продукт, с изключение на лекарствените продукти, разрешени за употреба
по реда на чл. 11 ЗЛПХМ, притежателят на
разрешение за употреба или упълномощен негов представител не по-късно от шест месеца
от датата на утвърждаване на последната цена
на лекарствен продукт представя пред Съвета
заявление за промяна на утвърдена цена.
(3) Ако притежателят на разрешение за
употреба или упълномощен негов представител
не подаде декларация по ал. 1 или заявление
по ал. 2 и след проверка от експерти от специализираната администрация на Съвета се
установи, че референтната цена по чл. 8, ал. 1,
т. 1 е по-ниска в сравнение с референтната
цена, въз основа на която е била образувана
цената на лекарствения продукт по чл. 2, ал. 1,
Съветът служебно взема решение за промяна
на утвърдена цена на лекарствен продукт.
(4) Проверката по ал. 3 се извършва до 15-о
число на месеца, следващ месеца, през който
е изтекъл срокът за подаване на декларация,
съответно заявление, а Съветът до 30-о число
на същия месец взема решение за промяна на
утвърдена цена на лекарствен продукт.
(5) Когато при проверка на подадените
декларации по ал. 1 специализираната администрация на Съвета установи, че референтната
цена по чл. 8, ал. 1, т. 1 е по-ниска в сравнение
с референтната цена, въз основа на която е
била образувана цената на лекарствен продукт
по чл. 2, ал. 1, Съветът уведомява притежателя
на разрешение за употреба или упълномощен
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негов представител да подаде заявление за
промяна в 14-дневен срок от уведомлението и
за откритите цени.
(6) Когато в срока по ал. 5 заявителят не
подаде заявление, Съветът служебно взема
решение за промяна на утвърдена цена на
лекарствен продукт.
(7) Когато заявителят подаде заявление в
сроковете по ал. 2 и 5, което не отговаря на
изискванията на чл. 33 и 35, съотносими към
промяната на цена, Съветът има право да изиска от заявителя в 14-дневен срок да отстрани
непълнотите и недостатъците в документацията,
както и допълнителна информация, необходима
за промяната на цена на лекарствения продукт.
(8) Когато заявителят не отстрани непълнотите и недостатъците в документацията, както
и ако не предостави допълнителната информация, необходима за промяната на цена на
лекарствения продукт в срока по ал. 7, Съветът
служебно взема решение за промяна на утвърдена цена на лекарствен продукт.
(9) Решенията по ал. 3, 6 и 8 подлежат на
обжалване по реда на чл. 40, ал. 3.
Чл. 44. (1) Националната здравноосигурителна каса предоставя на Съвета пълна информация
за заплатените лекарствени продукти, включени
в ПЛС по чл. 6, ал. 2, т. 1.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
на Съвета в края на всяко тримесечие или при
поискване на електронен носител по образец
съгласно приложение № 7.
(3) Министерството на здравеопазването
предоставя на Съвета информация за заплатените лекарствени продукти, включени в ПЛС
по чл. 6, ал. 2, т. 3.
(4) Лечебните заведения по чл. 5 от Закона
за лечебните заведения и лечебните заведения
с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и
10 от Закона за лечебните заведения предоставят
на Съвета пълна информация за заплатените
лекарствени продукти, включени в ПЛС по
чл. 6, ал. 2, т. 2.
(5) При необходимост Съветът може да поиска допълнителна информация от МЗ, НЗОК
и лечебните заведения.
(6) Предоставената информация по ал. 1, 3
и 4 се използва за изготвянето и актуализирането на ПЛС.
(7) Информацията по ал. 3 и 4 се предоставя
на Съвета в края на всяко тримесечие или при
поискване на електронен носител по образец,
утвърден от Съвета.
Раздел III
Ред за определяне на референтна стойност и
ниво на заплащане на лекарствените продукти,
включвани в Позитивния лекарствен списък
Чл. 45. (1) За определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, включвани
в ПЛС, се изчислява референтна стойност за
ДДД по INN и лекарствена форма.
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(2) Референтната стойност по ал. 1 се изчислява, както следва:
1. лекарствените продукти, съдържащи едно
и също активно вещество по INN, се групират
по лекарствена форма;
2. изчислява се стойността на ДДД за различните лекарствени продукти по INN и лекарствената форма и се определя най-ниската
стойност;
3. определената най-ниска стойност по т. 2
е референтна за всички лекарствени продукти
с едно и също INN и една и съща лекарствена
форма.
(3) Референтната стойност за ДДД на лекарствени продукти, съдържащи повече от едно
лекарствено вещество, се образува въз основа
на най-ниските стойности на ДДД отделно
за съответните съставни активни вещества,
съдържащи се в лекарствените продукти с
едно лекарствено вещество, изчислени по
реда на ал. 2.
(4) За ДДД на лекарствен продукт, който
съдържа повече от три активни вещества, се
взема една дозова единица и референтната
стойност се изчислява по реда на ал. 2.
Чл. 46. (1) За определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, включвани
в ПЛС по чл. 6, ал. 2, т. 2, се изчислява референтна стойност за ДДД по INN, лекарствена
форма, концентрация и обем.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се изчислява, както следва:
1. лекарствените продукти, съдържащи едно
и също активно вещество по INN, се групират
по лекарствена форма, концентрация и обем;
2. изчислява се стойността на ДДД за
различните лекарствени продукти по INN, лекарствена форма, концентрация и обем и се
определя най-ниската стойност;
3. определената най-ниска стойност по т. 2
е референтна за всички лекарствени продукти
с едно и също INN, една и съща лекарствена
форма, концентрация и обем.
(3) Референтната стойност за ДДД на лекарствени продукти, съдържащи повече от едно
лекарствено вещество, се образува въз основа
на най-ниските стойности на ДДД отделно за
съответните съставни активни вещества, съдържащи се в лекарствените продукти с едно
лекарствено вещество, концентрация и обем и
изчислени по реда на ал. 2.
(4) За ДДД на лекарствен продукт, който
съдържа повече от три активни вещества, се
взема една дозова единица и референтната
стойност се изчислява по реда на ал. 2.
Чл. 47. (1) Референтната стойност може да
се определи и за химична подгрупа на АТС
класификацията, когато включените в нея
лекарствени продукти по INN и лекарствени
форми имат доказана сходна ефективност и
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безопасност за лечение на дадено заболяване с
подобно клинично протичане и тежест съгласно
кратката характеристика на продукта.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се определя по следния начин:
1. за всяко INN със съответната лекарствена форма в рамките на химична подгрупа по
анатомо-терапевтично-химичната класификация се определя стойност за ДДД по реда на
чл. 45, ал. 2;
2. най-ниската стойност по т. 1 се приема за
референтна стойност на химичната подгрупа.
Чл. 48. (1) За лекарствените продукти, включвани в ПЛС по чл. 6, ал. 2, т. 2, референтната
стойност може да се определи и за химична
подгрупа на АТС класификацията, когато
включените в нея лекарствени продукти имат
доказана сходна ефективност и безопасност за
лечение на дадено заболяване с подобно клинично протичане и тежест съгласно кратката
характеристика на продукта.
(2) Референтната стойност по ал. 1 се определя по следния начин:
1. за всяко INN със съответната лекарствена форма, концентрация и обем в рамките на
химична подгрупа по анатомо-терапевтичнохимичната класификация се определя стойност
за ДДД по реда на чл. 46, ал. 2;
2. най-ниската стойност по т. 1 се приема за
референтна стойност на химичната подгрупа.
Чл. 49. (1) При определяне стойността на
заплащане на лекарствени продукти с тясна
терапевтична ширина от групата на имуносупресорите за лечение на пациенти след
трансплантация на органи, на които параметрите за биоеквивалентност (AUC и Cmax) са
извън границите 90 – 111,11 %, не се прилагат
чл. 45 – 48. Стойността на заплащане на лекарствените продукти се изчислява въз основа на
цената им по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ.
(2) Съветът изисква становище от ИАЛ за
съответствие на всеки лекарствен продукт от
групата на имуносупресорите за лечение на
пациенти след трансплантация на органи с
критериите по ал. 1 при определяне стойността
му на заплащане.
Чл. 50. За определяне стойността на заплащане на лекарствените продукти, включвани в
ПЛС, за които няма определена ДДД, се изчислява референтна стойност за терапевтичен курс
по INN, лекарствена форма, концентрация и
обем, като се използва препоръчителната дневна
доза, утвърдена в кратката характеристика на
лекарствения продукт.
Чл. 51. Стойността за опаковка на лекарствения продукт, изчислена на базата на референтната стойност за ДДД, се формира, като
се умножи стойността, определена по реда
на чл. 45 – 50, по броя ДДД/препоръчителни
дневни дози, съдържащи се в съответния лекарствен продукт.
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Чл. 52. (1) Референтната стойност за лекарствените продукти, чието ниво на заплащане
е 100 на сто, се изчислява въз основа на цена
за търговец на едро с лекарствени продукти,
образувана по реда на глава втора.
(2) Референтната стойност за лекарствени
продукти, чието ниво на заплащане е под 100
на сто, се изчислява въз основа на цена за
търговец на дребно на лекарствени продукти,
образувана по реда на глава втора.
Чл. 53. Нивото на заплащане на лекарствените продукти, групирани по международно
непатентно наименование и лекарствена форма,
включвани в ПЛС, се определя в проценти,
както следва:
1. на лекарствените продукти по чл. 6, ал. 2,
т. 2 и 3 – 100 на сто;
2. на лекарствените продукти за заболявания с хронично протичане, водещи до тежки
нарушения в качеството на живот или инвалидизация и изискващи продължително лечение – 100 на сто;
3. на лекарствените продукти за хронично
протичащи заболявания с висока степен на
разпространение на заболеваемостта – 75 на сто;
4. на лекарствените продукти за заболявания
извън тези по т. 1, 2 и 3 – до 50 на сто.
Чл. 54. Нивото на заплащане на лекарствените продукти с едно и също INN и с една и
съща лекарствена форма се определя съгласно
оценъчна таблица – приложение № 8, в зависимост от:
1. оценката на критериите по чл. 30;
2. показанията за приложение на лекарствения продукт съгласно кратката характеристика
за вида лечение:
а) основно – етиологично/патогенетично
лечение;
б) симптоматично лечение;
в) профилактично лечение;
г) палиативно лечение;
д) поддържащо лечение;
е) допълнително лечение;
3. социалната значимост на заболяването
в Република България, за чието лечение се
използва лекарственият продукт;
4. продължителност на лечението и изход;
5. терапевтичен алгоритъм съгласно утвърдените фармако-терапевтични ръководства в
Република България, а при липса на такива – стандарти за лечение и Добрата медицинска практика в страните от Европейския съюз;
6. брой пациенти, определящи относителния
дял на заболяването, за което е предназначен
лекарственият продукт, по данни от предходната година и тенденции за промяна на заболеваемостта;
7. изразходвани финансови средства за лекарствения продукт за броя пациенти по т. 6
през предходната година;
8. предвидени бюджетни средства за осигуряване на лекарствения продукт.
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Чл. 55. Нивото на заплащане, определено по
реда на чл. 53, се умножава по стойността за
опаковка, определена на базата на референтна
стойност за ДДД, и формира стойността, на
която се заплаща с публични средства съответният лекарствен продукт.
Чл. 56. Съветът може да променя нивото
на заплащане на лекарствените продукти от
ПЛС един път годишно в рамките на съответните бюджети.
Чл. 57. Позитивният лекарствен списък,
публикуван на интернет страницата на Съвета,
се актуализира на 2-ро и на 16-о число всеки
месец с влезлите в сила решения на Съвета за:
1. утвърждаване на цена по чл. 2, ал. 1
и включване на лекарствен продукт в ПЛС;
2. промяна на лекарствен продукт, включен в ПЛС;
3. изключване на лекарствен продукт от
приложение на ПЛС;
4. изключване от ПЛС и заличаване на
цена по чл. 2, ал. 1 на лекарствен продукт.
Г л а в а

с е д м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ,
ОТМЕНЯНЕ ИЛИ ИЗМЕНЯНЕ НА ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧНИ РЪКОВОДСТВА,
ПРЕПОРЪКИ ЗА АЛГОРИТМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
С ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНК А НА ЕФЕКТИВНОСТТА
НА ТЕРАПИЯТА
Чл. 58. (1) По предложение на съответните
национални консултанти, медицински научни
дружества и експертни съвети Съветът утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии
за оценка на ефикасността на прилаганата
терапия, както и препоръки за алгоритми за
лечение с лекарствени продукти, заплащани
с публични средства.
(2) Утвърдените от Съвета фармако-терапевтични ръководства са задължителни за
изпълнителите на медицинска помощ.
Чл. 59. (1) Постъпилите в Съвета за утвърждаване/промяна фармако-терапевтични ръководства се изпращат за становище
до МЗ, НЗОК, Българския лекарски съюз,
Българския зъболекарски съюз, Българския
фармацевтичен съюз и на организациите на
фармацевтичната индустрия. При необходимост Съветът може да изиска становище и
от външни експерти.
(2) Становища по ал. 1 се предоставят на
Съвета в едномесечен срок от поискването им.
(3) Съветът утвърждава, отменя или изменя
фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на ефикасността
на прилаганата терапия, както и препоръки
за алгоритми за лечение с лекарствени продукти в 6-месечен срок от постъпването на
предложението по чл. 58, ал. 1.
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(4) Съветът може да върне с указания фармако-терапевтичните ръководства на лицата,
които са ги предложили за утвърждаване или
за изменяне, както въз основа на становищата
по ал. 1, така и за привеждането им в съответствие с утвърдени ръководства в страните
от Европейския съюз.
(5) В случаите по ал. 4 срокът по ал. 3 спира
да тече до изпълнение на дадените указания
в определен от Съвета срок.
(6) Лицата по чл. 58, ал. 1 на всеки три
години правят преглед на утвърдените фармако-терапевтични ръководства и при необходимост предлагат на Съвета да ги измени
по реда на тази глава.
(7) Решенията на Съвета, с които утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтични
ръководства, включващи критерии за оценка
на ефикасността на прилаганата терапия,
както и препоръки за алгоритми за лечение с
лекарствени продукти подлежат на обжалване:
1. по административен ред пред Комисията
по прозрачност;
2. пред съответния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Обществен здравноосигурителен фонд“
е п убли чна инст и т у ц и я, коя то съби ра и
разпределя здравноосигурителни вноски и
зд равноосиг у ри телни п ремии за зд равни
дейности, услуги и стоки за най-голям брой
здравноосигурени лица на територията на
съответната страна.
2. „Цена на производител“ е цената, по
която търговец на едро закупува лекарствения продукт от производителя, заявена от
притежателя на разрешението за употреба
или от упълномощен негов представител, без
включени в нея отстъпки или други стимули,
предоставени от производителя на търговеца
на едро.
3. „Същият лекарствен продукт“ е лекарствен продукт със същото международно непатентно наименование, количество активно
вещество в дозова единица, даден обем, дадена
маса, процент, лекарствена форма в окончателна опаковка на производител/производители,
вписан/вписани в разрешението за употреба/
решението на Европейската комисия, издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на
Европейския парламент и на Съвета.
4. „Окончателна опаковка“ на лекарствен
продукт е общото количество активни вещества, изразени качествено и количествено
за една дозова единица или в зависимост от
лекарствената форма – за дадена маса или
обем, или в проценти.
5. „Окончателна опаковка, най-близка до
заявената“ е опаковка, чийто брой дозови
единици са в една и съща граница с броя на
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дозовите единици в заявената опаковка, при
следните определени граници:
а) от 1 до 2 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
б) от 3 до 5 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
в) от 6 до 15 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
г) от 16 до 30 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
д) от 31 до 60 (таблети, капсули, флакони,
дози и др.);
е) над 60 (таблети, капсули, флакони, дози
и др.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Всички процедури, започнати и недовършени по реда на Наредбата за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на
Комисията по цени и реимбурсиране, приета
с Постановление № 390 на Министерския
съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 100 от 2011 г.), се
довършват по реда на тази наредба.
(2) Започнатите и недовършени към влизането в сила на наредбата процедури за
регистриране на цена на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание,
се довършват по реда на глава четвърта от
наредбата.
(3) Притежателите на разрешения за упот
реба или техни упълномощени представители в 14-дневен срок от влизането в сила на
наредбата подават изискуемите документи
за довършване на процедурите по ал. 1 и 2.
(4) В случай че срокът по ал. 3 не бъде
спазен, съответната процедура се прекратява.
§ 3. (1) В двумесечен срок от влизането в
сила на наредбата притежателите на разрешения за употреба (или техни упълномощени
представители) на лекарствени продукти,
отпускани по лекарско предписание, с регис
трирани максимални продажни цени подават
заявление за образуване на пределна цена по
реда на глава четвърта, за което не се дължи
държавна такса.
(2) В случай че не бъде подадено заявление
за образуване на пределна цена за лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание, в
срока по ал. 1, максималната продажна цена
се заличава служебно от Съвета.
§ 4. За поч нат и т е и недовършен и к ъм
влизането в сила на наредбата процедури за
промяна на регистрирана цена на лекарствени
продукти, отпускани по лекарско предписание,
се прекратяват.
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§ 5. За срок една година от влизането в
сила на тази наредба притежателите на разрешения за употреба или техни упълномощени
представители не могат да заявяват увеличение на регистрираните цени на лекарствените
продукти, отпускани без лекарско предписание, с по-голям процент от статистически
отчетената инфлация за периода на действие
от последната регистрирана цена.
§ 6. За срок една година от влизането в
сила на наредбата в случаите, в които е допусната грешка в цената на производител на
лекарствен продукт, обявен в ценовия бюлетин
на лекарствата на Гърция, и е представена
декларация от притежателя на разрешението за
употреба, удостоверяваща това обстоятелство,
тази цена не се използва при образуването
на цена/пределна цена по реда на чл. 8 и 10,
както и при промяната на вече утвърдена
цена/пределна цена.
§ 7. (1) Предоставените по реда на § 130,
ал. 4 от Закона за изменение и допълнение
на ЗЛПХМ (ДВ, бр. 102 от 2012 г.) регистри
на Комисията по цени и реимбурсиране се
считат за регистри по чл. 7 от тази наредба,
водени от Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти.
(2) Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти поддържа регистъра на максималните продажни
цени на лекарствените продукти, отпускани
по лекарско предписание, до приключване
на процедурите по § 3 от тази наредба, след
което го заличава.
(3) Разгледаните до 20 март 2013 г. заявления от Комисията по цени и реимбурсиране,
по които има влезли в сила след тази дата
решения, служебно се отразяват в публичните
регистри от Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 8. В срок до шест месеца от влизането
в сила на наредбата Националният съвет по
цени и реимбурсиране на лекарствените продукти привежда МКБ кодовете в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 3
ЗЛПХМ в съответствие с чл. 1, ал. 3 от Наредба № 42 на министъра на здравеопазването
от 2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (обн., ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 103 от 2012 г.).
§ 9. До създаването на електронна страница
на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти Позитивният
лекарствен списък и регистрите по чл. 7, ал. 1
се публикуват на интернет страницата на
Министерството на здравеопазването.
§ 10. Наредбата се приема на основание
чл. 261а, ал. 5 и във връзка с чл. 259, ал. 1,
т. 4 и чл. 262, ал. 7 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
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Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1, чл. 23, ал. 1
и чл. 32, ал. 1

ДО
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ
И РЕИМБУРСИРАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
ЗАЯ В Л Е Н И Е

от …......................................................................................................................................................................................,
(притежател на разрешението за употреба (РУ)/притежател на разрешение за паралелен внос на
лекарствения продукт или на неговия упълномощен представител)
представлявано от …..........................................................................................................................................................
Адрес за връзка …..............................................................................................................................................................
Телефон …................…................ Факс ….................…................ Електронен адрес ......................................…............
7-цифрен
АТС код
(ако е
зададен)

Международно
непатентно
наименование на
лекарствен
продукт
(INN)

Наимено- Лекарствена Количест- Окончателна Притежател
вание на
форма
вено
опаковка
на разрешелекарствен
съдържание
нието за
продукт
на активно
употреба
вещество
(или всички
активни
вещества)

Производител/
производители

Регистрационен
номер (от
разрешението за
употреба)

Процедура, за която се подава заявлението:
(в квадратчето се отбелязва с √ процедурата/процедурите, за която/които се кандидатства)
1.

Процедура за включване на лекарствен продукт (ЛП) в Позитивния лекарствен списък, включително образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

1.1.

процедура за включване на лекарствен продукт в приложение на Позитивния лекарствен списък

1.2.

процедура за включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен
списък, включително образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

2.

Процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен
списък, включително заличаване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

2.1.

процедура за изключване на лекарствен продукт от приложение на Позитивния лекарствен списък

2.2.

процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен
списък и заличаване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

2.3.

процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен
списък и вписване на цената по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ в регистъра по чл. 22

3.

Процедура за промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък

3.1.

промяна на наименование

3.2.

промяна на притежател на РУ

3.3.

промяна на производител/производители

3.4.

промяна на показания

3.5.

промяна на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

3.6.

промяна на други вписани в регистъра обстоятелства

4.

Процедура за образуване на пределна цена на лекарствен продукт

5.

Процедура за промяна на образувана пределна цена на лекарствен продукт

6.

Процедура по заличаване на пределна цена

7.

Процедура по промяна на обстоятелства в решение за пределна цена

7.1.

промяна на наименование

7.2.

промяна на притежател на РУ
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7.3.

промяна на производител/производители

7.4.

промяна на други вписани в регистъра обстоятелства

8.

Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без
лекарско предписание

9.

Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание

10.

Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание

11.

Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена
на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание

11.1.

промяна на наименование

11.2.

промяна на притежател на РУ

11.3.

промяна на производител/производители

С Т Р. 2 5

11.4.
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
* За всяка процедура се попълва съответният раздел.
Документи, които се прилагат към заявлението, за всички процедури
1. Информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския
регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство – копие от документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава на лицата по
чл. 13, ал. 1, издадени не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението.
2. Изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от представител
на притежателя на разрешението за употреба.
3. Доказателства относно представителната власт на лицето, подписало пълномощното по т. 2.
4. Копие от разрешение за употреба на лекарствения продукт съгласно изискванията на ЗЛПХМ.
5. Документ/документи за платена държавна такса за всеки отделен лекарствен продукт.
Раздел І
1. Процедура за включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително
образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ (за всяко отделно приложение се отбелязва в съответното квадратче 1, 2, 3)
1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които
се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване;
2. лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения
по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните
заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за
лечебните заведения;
3. лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на
инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани
по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за
задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания
и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини,
определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето;
Процедура за включване на лекарствен продукт в приложение на Позитивния
лекарствен списък
Процедура за включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен
списък, включително образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена по елементи
Заявена цена на производител
Цена на търговец на едро
цена на цена на
ДДС общо надцен- надцен- цена ДДС общо
произпроиз- (в лв.) с ДДС
ка
ка
(в лв.) с ДДС
водител водител
(в %)
(в лв.)
в съот- в левова
ветната равновалута стойност

Цена на търговец на дребно
надценка
надценка цена ДДС общо
(в %)
(в лв.)
(в лв.)
с
ДДС

Препоръчителна дневна доза, ако е различна от DDD
Препоръчителна дневна доза, ако не е установена от СЗО
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Брой DDD в опаковка
Средна продължителност на лечението съгласно кратката характеристика на продукта
Особеност на дозировката и средна продължителност на лечението
Необходимост от съпровождащо лечение
Показания съгласно кратката характеристика на продукта (код на заболяването съгласно
МКБ-10)
Ограничени показания (ако има такива)
Документи, относими към процедурата:
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения
продукт в съответната валута и в евро в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия,
Литва, Португалия, Италия, Финландия, Дания, Словения и Испания
списък на страните, в които международното непатентно наименование, към което
принадлежи лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени
продукти), се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд
данни от проведени в Република България или в чужбина клинико-фармакологични
изпитвания на лекарствения продукт съгласно правилата на Добрата клинична практика*
декларация за осигуряване на необходимите количества на лекарствения продукт в
зависимост от конкретните потребности на страната
фармако-икономически анализ, изготвен или адаптиран за страната*
декларация по образец за верността на данните, посочени в заявлението и в придружаващите
го документи
* Документите се представят и за лекарствени продукти, принадлежащи към международно непатентно
наименование, което не е включено в съответното приложение на ПЛС. За лекарствени продукти с тясна
терапевтична ширина от групата на имуносупресорите за лечение на пациенти след трансплантация на
органи се предоставят и данни от клинични изпитвания за биоеквивалентност.

Раздел ІІ
2. Процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък, включително
заличаване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ (за всяко отделно приложение се отбелязва в съответното квадратче 1, 2, 3)
1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда
на Закона за здравното осигуряване;
2. лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона
за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско
участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;
3. лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания,
на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за
здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални
показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени
с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето;
Процедура за изключване на лекарствен продукт от приложение на Позитивния лекарствен
списък
Процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък и заличаване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
Процедура за изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък и вписване
на цената по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ в регистъра по чл. 22
Документи, относими към процедурата:
декларация по образец за верността на данните, посочени в заявлението и в придружаващите
го документи
Раздел ІІІ
3. Процедура за промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (за всяко
отделно приложение се отбелязва в съответното квадратче 1, 2, 3)
1. лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по
реда на Закона за здравното осигуряване;
2. лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона
за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско
участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;
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3. лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания,
на заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за
здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини,
определени с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за здравето;
промяна на наименование
промяна на притежател на РУ
промяна на производител/производители
промяна на показания
промяна на цена по реда на чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
Данни за лекарствения продукт
Заявена промяна на цена по елементи
Заявена цена на производител
Цена на търговец на едро
Цена на търговец на дребно
действаща
цена
цена
на
на пропроизвоцена на
издител
произнадводинаднаднадна леводител ДДС
общо
ДДС
общо ценДДС общо
тел в
ценка ценка цена
ценка цена
карств левова (в лв.) с ДДС
(в лв.) с ДДС
ка
(в лв.) с ДДС
съот(в %) (в лв.)
(в лв.)
вен
равно(в %)
ветпростойност
ната
дукт в
валусъотта
ветната
валута

Препоръчителна дневна доза, ако е различна от DDD
Препоръчителна дневна доза, ако не е установена от СЗО
Брой DDD в опаковка
Средна продължителност на лечението съгласно кратката характеристика на продукта
Особеност на дозировката и средна продължителност на лечението
Необходимост от съпровождащо лечение
Показания съгласно кратката характеристика на продукта (код на заболяването съгласно МКБ-10)
Ограничени показания (ако има такива)
Наименование на Наименование
лекарствен прона лекарствен
дукт до промяната продукт след
промяната

Утвърдена цена,
№ и дата на решението

Притежател на РУ
до промяната

Притежател
на разрешението за
употреба след
промяната

Утвърдена цена,
№ и дата на решението

Производител/и
до промяната

Производител/и след
промяната

Утвърдена цена,
№ и дата на решението

Документи, относими към процедурата:
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения продукт в съответната валута и в евро в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия, Литва,
Португалия, Италия, Финландия, Дания, Словения и Испания;
списък на страните, в които международното непатентно наименование, към което принадлежи
лекарственият продукт/комбинацията (при комбинирани лекарствени продукти), се заплаща
от обществен здравноосигурителен фонд;
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данни от проведени в Република България или чужбина клинико-фармакологични изпитвания
на лекарствения продукт съгласно правилата на Добрата клинична практика;
декларация за осигуряване на необходимите количества на лекарствения продукт в зависимост
от конкретните потребности на страната;
фармако-икономически анализ, изготвен или адаптиран за страната;
декларация по образец за верността на данните, посочени в заявлението и в придружаващите
го документи.
Раздел ІV
4. Процедура за образуване на пределна цена на лекарствен продукт
Данни за лекарствения продукт
Заявена пределна цена по елементи
Заявена цена на производител
цена на производител в
съответната
валута

цена на
производител
в левова
равностойност

ДДС
(в лв.)

Цена на търговец на едро

общо
с
ДДС

надценка
(в %)

над- цена ДДС
ценка
(в лв.)
(в лв.)

Цена на търговец на дребно

обнаднадщо ценка ценка
с
(в %) (в лв.)
ДДС

цена

ДДС
(в лв.)

общо
с ДДС

Документи, относими към процедурата:
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения
продукт в съответната валута и в евро в Румъния, Франция, Естония, Гърция, Словакия,
Литва, Португалия, Италия, Финландия, Дания, Словения и Испания.
Раздел V
5. Процедура за промяна на образувана пределна цена на лекарствен продукт
Данни за лекарствения продукт
Заявена пределна цена по елементи
Заявена цена на производител

Цена на търговец на едро

дейстцена
цена на
ДДС обваща на про- произ(в лв.) що
цена на извоводител
с
произдител в левова
Д
водив съравноД
тел на
ответ- стойност
С
лекарната
ствен
валута
продукт
в съответната
валута

надценка
(в %)

над- цена ДДС
общо
ценка
(в лв.) с ДДС
(в лв.)

Цена на търговец на дребно
наднад- цена ДДС общо
цен- ценка
(в
с ДДС
ка
(в лв.)
лв.)
(в %)

Документи, относими към процедурата
декларация, придружена със справка относно цената на производител на лекарствения продукт в съответната валута и в евро в Румъния, Франция, Естония, Гърция,
Словакия, Литва, Португалия, Италия, Финландия, Дания, Словения и Испания.
Раздел VІ
6. Процедура по заличаване на пределна цена
Данни за лекарствения продукт
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Раздел VІІ
7. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за пределна цена:
промяна на наименование
промяна на притежател на РУ
промяна на производител/производители
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
Данни за лекарствения продукт
Наименование на
лекарствен продукт до
промяната

Наименование
на лекарствен
продукт след
промяната

Утвърдена пределна цена,
№ и дата на решението

Притежател на
РУ до промяната

Притежател на
разрешението за
употреба след
промяната

Утвърдена пределна цена,
№ и дата на решението

Производител/и
до промяната

Производител/и
след промяната

Утвърдена пределна цена,
№ и дата на решението

Документи, относими към процедурата
(Прилагат се и се описват всички документи, свързани с промяната)
Раздел VІІІ
8. Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена
Заявена цена на производител

Заявена максимална продажна цена

цена на про- цена на
изводител произвовъв валута/
дител
евро
в български
левове

максимална продажна цена на дребно в левове с включен данък върху добавената стойност

Раздел ІХ
9. Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание
Данни за лекарствения продукт
Заявена цена
Заявена промяна на цена
на производител
цена на про- цена на производител
изводител в
във валута/
български
евро
левове

Заявена промяна на максимална продажна цена
регистрирана цена,
№ и дата на решението

максимална продажна цена на дребно в левове с включен данък върху добавената стойност

Раздел Х
10. Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско
предписание
Данни за лекарствения продукт

Раздел ХІ
11. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание
промяна на наименование
промяна на притежател на РУ
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промяна на производител/производители
промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
Данни за лекарствения продукт
Наименование
на лекарствен
продукт до промяната

Наименование
на лекарствен
продукт след
промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Притежател на
РУ до промяната

Притежател на
разрешението за
употреба след
промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Производител/и
до промяната

Производител/и
след промяната

Регистрирана цена,
№ и дата на решението

Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1, т. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПРАВКА
По чл. 14, ал. 1, т. 5 от наредбата от ........................................................................................................................
(попълва се от лицата по чл. 13, ал. 1 от наредбата)
ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт ............................................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество в дозова единица, даден обем, дадена маса, %, лекарствена форма в окончателна опаковка)
е със следната цена на производител в съответната валута и в евро за същия лекарствен продукт във:
Страни по чл. 14, ал. 1, т. 5
Цена на производител в съответната валута и в
евро за същия лекарствен продукт във:
Румъния
Франция
Естония
Гърция
Словакия
Литва
Португалия
Испания
Италия
Финландия
Дания
Словения
Страни по чл. 10, ал. 3
Белгия
Чехия
Полша
Латвия
Унгария
ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на производител на лекарствения продукт .........................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество в дозова единица, даден обем, дадена маса, %, лекарствена форма в окончателна опаковка)
не е по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен
продукт в изрично изброените страни.
* Забележка. Срещу страните по чл. 10, ал. 3 се записва „неприложимо”, в случай че има цена в поне една
от основните държави.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: ...............................
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Приложение № 3
към чл. 16, ал. 2, чл. 25, ал. 2 и
чл. 38, ал. 2
Раздел І
ЮРИДИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ
Заявление № ...............
Приемане на заявлението от: .................................................................................................................................................,
(име на юриста)

дата ......................
I. Информация за лекарствения продукт
АТС

Между- Наименародно нованепание
тентно
на
наиме- лекарноваствение/
ния
INN
продукт

Лекарствена
форма

Коли- Окончесчатво на телна
актив- опаното ковка
лекарствено
вещество

Притежател на
разрешението за
употреба

DDD/
терапевтичен
курс

МКБ

Регис- Произтраводител
ционен
№ на
разрешение за
употреба

Брой
DDD
в опаковка

II. Наличие на всички изискуеми документи за оценка на лекарствения продукт Без забележки
1. Заявление по образец
* Забележка ....................................................
2. Копие от удостоверение за актуална съдебна регистрация, когато лицето
не е пререгистрирано по Закона за търговския регистър, съответно копие от
търговския регистър или от сходен документ по националното законодателство
на съответната държава на притежателя на разрешението за употреба, издадени не по-късно от 6 месеца преди подаване на заявлението; когато лицето е
регистрирано по Закона за търговския регистър, посочва единния си идентификационен код (ЕИК)
* Забележка. ....................................................
3. Изрично нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се
подава от представител на притежателя на разрешението за употреба; когато
пълномощното не е издадено в Република България, за същото се представя
превод на български език, извършен от преводач, който има сключен договор
с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи
* Забележка ....................................................
4. Доказателства относно представителната власт на лицето, подписало пълномощното по т. 3
* Забележка. ....................................................
5. Документ за платена държавна такса за всеки отделен лекарствен продукт
* Забележка ....................................................
6. Копие от разрешение за употреба на лекарствения продукт, когато разрешението за употреба е издадено по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004, Приложение I „Кратка характеристика на продукта“, Приложение II „Притежател на
разрешението за производство, отговорен за освобождаване на партиди. Условия
на разрешението за употреба“ и Приложение III „Означения върху опаковката
и листовката“ към разрешението
* Забележка ....................................................
7. Други изискуеми документи
………………………………………………..
* Забележка ....................................................
Изготвил:
Дата:

Дата на
подаване
на декларацията
по чл. 31,
ал. 2

* Със забележки
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Раздел ІІ
ИКОНОМИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ
Заявление №...............
Приемане на заявлението от ........................................... /дата
I. Информация за лекарствения продукт
АТС

Между- НаимеЛеКоли- Окон- Прите- DDD/те- МКБ Регист- Произ- Брой Дата на
народно
новакарчество
чажател
рапевтирацио- водител DDD подаване
непание на ствена на ак- телна на раз- чен курс
нен №
в
на деклатентно
лекар- форма тивното опарешена разопа- рацията
наиме- ствения
лекар- ковка нието за
решение
ковка по чл. 31,
новапродукт
ствено
употреба
за упоал. 2/
ние/INN
вещетреба
чл. 14,
ство
ал. 1, т. 5

II. Вид на процедурата, за която кандидатства лекарственият продукт, съобразно заявлението:
II.A. За ЛП по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
II.А.1. Процедура за включване на ЛП в *Приложения на ПЛС
ПЛС, включително образуване на цена
по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
* За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2, 3

1

2

3

II.А.2. Процедура за изключване на ЛП *Приложения на ПЛС
от ПЛС, включително заличаване на
цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
* За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2, 3

1

2

3

II.А.2.1. Процедура за изключване на *Приложения на ПЛС
ЛП от приложения на ПЛС
* За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2, 3

1

2

3

II.А.3. Процедура за промяна на включен *Приложения на ПЛС
ЛП в ПЛС, включително заличаване на
цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
* За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче 1, 2, 3
промяна на наименование
промяна на притежател на РУ

1

2

3

Маркира се желаната промяна в съответствие със
заявлението

промяна на производител/производители
промяна на показания
промяна на цена по реда на чл. 261а, ал. 1
II.Б. За лекарствени продукти по лекарско предписание
II.Б.1. Процедура за образуване на пределна цена

Маркира се желаната промяна в съответствие със
заявлението

II.Б.2. Процедура за промяна на образувана пределна цена
II.Б.3. Процеду ра по заличаване на
пределна цена
II.Б.4. Процедура по промяна на обстоятелствата в решение за пределна цена
промяна на наименование
промяна на притежател на РУ
промяна на производител/производители

Маркира се желаната промяна в съответствие със
заявлението
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III. Списък на страните по чл. 33, ал. 2/чл. 14, ал. 1, т. 5, в листите на които е включен лекарственият продукт, съгласно заявлението:
Лекарственият продукт се заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд в страните по чл. 33, ал. 2 към датата на подаване на декларацията
по чл. 33, ал. 3:
Румъния
Словакия
Италия

Франция
Литва
Финландия

Естония
Португалия
Дания

Гърция
Испания
Словения

Основни страни

*ДА

НЕ

*При отговор „ДА“ се ограждат съответните държави.
Лекарственият продукт се заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд в страните по чл. 8, ал. 3 към датата на подаване на декларацията
по чл. 33, ал. 3:
Белгия
Латвия

Чехия
Унгария

Полша

Допълнителни страни

*ДА

НЕ

*При отговор „ДА“ се ограждат съответните държави.
Лекарственият продукт е с цена на производител в страните по чл. 14,
ал. 1, т. 5 към датата на подаване на декларацията
Румъния
Словакия
Италия

Франция
Литва
Финландия

Естония
Португалия
Дания

Гърция
Испания
Словения

Основни страни
*ДА

НЕ

*При отговор „ДА“ се ограждат съответните държави.
Лекарственият продукт е с цена на производител в страните по чл. 10,
ал. 3 към датата на подаване на декларацията по чл. 14, ал. 1, т. 5:
Белгия
Латвия

Чехия
Унгария

Полша

Допълнителни страни
*ДА

НЕ

*При отговор „ДА“ се ограждат съответните държави.
IV. Съгласно заявлението INN, към което принадлежи лекарственият продукт, се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд в поне пет от следните държави по чл. 29 (1), т. 3 към датата на
подаване на декларацията по чл. 33, ал. 3:
Румъния

Чехия

Естония

Гърция

Унгария
Франция
Латвия
Италия

Литва
Словакия
Финландия

Португалия
Белгия
Дания

Испания
Полша
Словения

*ДА

НЕ

*При отговор „ДА“ се ограждат съответните държави.
Забележка. Във всички случаи по части I, III и IV, в които е установено несъответствие на посочените от
кандидата данни за продукта със СЗО, разрешението за употреба и др., изготвящият становището прилага
разпечатка от източника. Разпечатката от ползвания източник се прилага към досието на заявителя под
формата на приложения – приложения I, III, IV.
V. Предлагано ниво на заплащане на лекарствения продукт от страна на медицински експерти, определено по реда на чл. 54 (в %) – …….
VI. Изчисления – приложения:
VI.1) Приложения за определяне на референтна стойност и ниво на заплащане за:
VI.1.A. Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, което се заплаща по реда на
Закона за здравното осигуряване.
VI.1.Б. Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за
лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по
чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.
VI.1.В. Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на
заболявания извън обхвата на ЗЗО, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето,
както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и
при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини, определени с Наредба № 15 за
имунизациите в Република България.
VI.2) Приложение за определяне на най-ниската цена в референтните държави.
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VI.2.А. Цена на лекарствен продукт, включван в ПЛС и заплащан с публични средства.
VI.2.Б. Пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание по чл. 2, ал. 3.
VI.3) Приложение за пределна цена на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 2 по елементи.
VII. Лекарственият продукт е без забележки/със забележки*

*Забележки.
Изготвил:
Дата:

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 3, чл. 25, ал. 3,
чл. 38, ал. 8
ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД
Заявление № ...............
Информация за лекарствения продукт
7-циф- МеждуНаимерен
народно
новаАТС
непание на
код
тентно
лекар(ако е
наимествения
зада- нование/ продукт
ден)
INN

Лекарствена
форма

Количест- Окончавено сътелна
държание опаковка
на активно вещество (или
всички
активни
вещества)

Притежател на
разрешението за
употреба

DDD/
терапевтичен
курс *

МКБ**

Регистрационен
номер
(от разрешението за
употреба)

Производител

* За ЛП с препоръчителна дневна доза, за които няма установена от СЗО ДДД.
** За ЛП, които кандидатстват за Приложение № 1 на ПЛС.

І. Процедура, за която е подадено заявлението:
I.1. Процедура за включване на ЛП в ПЛС, включително образуване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

Приложение

* За всяко отделно приложение се отбелязва съответното квадратче
1, 2, 3

1

2

3

I.2. Процедура за изключване на ЛП от ПЛС, включително заличаване на цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

1

2

3

I.2.1. Процедура за изключване на ЛП от приложение на ПЛС

1

2

3

I.2.2. Процедура за изключване на ЛП от ПЛС и заличаване на
цена по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

1

2

3

I.2.3. Процедура за изключване на ЛП от ПЛС и вписване на цената по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ

1

2

3

I.3. Процедура за промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък

1

2

3

3.1. промяна на наименование
3.2. промяна на притежател на РУ
3.3. промяна на производител/производители
3.4. промяна на показания
3.5. промяна на цена по реда на чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ
3.6. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
I.4. Процедура за образуване на пределна цена на ЛП
I.5. Процедура за промяна на образувана пределна цена на ЛП
I.6. Процедура по заличаване на пределна цена
I.7. Процедура по промяна на обстоятелствата в решение за пределна цена
7.1. промяна на наименование
7.2. промяна на притежател на РУ
7.3. промяна на производител/производители
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7.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
I.8. Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт,
отпускан по лекарско предписание
I.9. Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание
I.10. Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан по лекарско предписание
I.11. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско
предписание
11.1. промяна на наименование
11.2. промяна на притежател на РУ
11.3. промяна на производител/производители
11.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
I.12. Процедура за регистриране на цена на лекарствен продукт,
отпускан без лекарско предписание
I.13. Процедура за промяна на регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан без лекарско предписание
I.14. Процедура по заличаване на регистрирана цена на лекарствен
продукт, отпускан без лекарско предписание
I.15. Процедура по промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско
предписание
15.1. промяна на наименование
15.2. промяна на притежател на РУ
15.3. промяна на производител/производители
15.4. промяна на други вписани в регистъра обстоятелства
ІІ. Обобщени данни от приложение № 7
ВИДОВЕ ОЦЕНКИ

ЕКСПЕРТ, ИЗГОТВИЛ ОЦЕНКАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ
ОЦЕНКАТА (без
забележки или със
забележки*)

ЮРИДИЧЕСКА ОЦЕНКА

без/със забележки

МЕДИЦИНСКА ОЦЕНКА

без/със забележки

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА

без/със забележки

* ЗАБЕЛЕЖКИ

ІІІ. Оценка на лекарствения продукт
Оценка на критериите по чл. 30
Определяне на референтната стойност съгласно чл. 45 – 52
Определяне нивото на заплащане на лекарствения продукт по чл. 54
Справка от НЗОК за разходите по АТС код (приложение № 7)
IV. РЕШЕНИЕ НА КЦР
по отношение на р е г и с т р и р а н а
цена/промяна на цена на произобстоятелства
водител в размер на ....
(в лв.)

заявена цена на одобрява/*не одобрява цената/
производител в промяната
размер на ........
(в лв.) на базата
на цена в ……….
(референтна
държава)
по отношение на условията, изискванията, кри- отговаря/*не отговаря
териите и правилата за включване, промяна или
изключване на ЛП в ПЛС
............................................
(име, подпис)
Дата

*ПРЕД ЛОЖ ЕНИЕ
НА ДОКЛАДЧИКА
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Приложение № 5
към чл. 31, ал. 1, т. 2
О Ц Е Н Ъ Ч Н А Т А Б Л И Ц А
на показателите по чл. 30 от наредбата
Показател

Оценка

1. Не съществува друга лекарствена възможност за
лечение на заболяването, за което е предназначен
лекарственият продукт – чл. 30, ал. 1, т. 1
2. Критерии за ефикасност и терапевтична ефективност – чл. 30, ал. 1, т. 2:
а) оценка на терапевтичната полза на лекарствения
продукт

20 т.

б) удължаване продължителността на живота

в) възможност за подобряване качеството на живот

г) наличие и значимост на допълнителни терапевтични ползи, дължащи се на основното действие на
активното вещество
д) намаляване на усложненията от основното заболяване

е) удобство за пациента
ж) ефективност на лекарствения продукт, свързана със
специфичната лекарствена форма и път на въвеждане

45 т.
Като първи избор
10 т.
Като следващ избор
5 т.
Друга терапия
1 т.
Животоподдържащо с животоспасяващо
10 т.
Удължава живота
6 т.
Не влияе върху продължителността на живота
0 т.
Пълно възстановяване
10 т.
Частично, трайно
6 т.
Частично, временно
2 т.
Има
2 т.
Няма
0 т.
Високо – 10 т.
Средно – 5 т.
Ниско – 0 т.
Да – 1 т.
Не – 0 т.

Има – 2 т.
Няма – 0 т.
3. Критерии за безопасност на лекарствените продукти:
30 т.
а) честота на поява на нежеланите реакции
Висока (много чести; чести)
0 т.
Средна (нечести; редки)
2 т.
Ниска (много редки; с неизвестна честота)
5 т.
б) сериозност на нежеланите реакции
Леки, обратими
10 т.
Тежки, обратими
5 т.
Тежки, необратими
1 т.

Забележка
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Оценка

Забележка

в) повлияване и поведение при поява на нежелани Не се налага спиране и без дореакции
пълнително лечение
10 т.
Не се спира, но с допълнително
лечение
5 т.
Спира се лечението без допълнителна терапия
2 т.
Спира се лечението и допълнителна терапия
1 т.
г) наличие на необходимост от прилагане на допълНе се налагат допълнителни
нителни профилактични или терапевтични мерки за
мерки
предотвратяване на нежелани реакции
5 т.
Налагат се
0 т.
4. Фармако-икономически показатели
40 т.
Разходите за терапия са по-ниски
от терапията до момента – 15 т.
или
Разходите за терапия с ЛП са повисоки от терапията до момента, но
терапията с ЛП намалява общите
разходи за лечение на заболяването
(например намалява болничния
престой, намалява усложненията, необходимостта от тестове и
др.) – 15 т.
и
Съотношението разход – резултат
е по-ниско от това на терапията
до момента – 15 т.
или
Икономическата оценка на допълнителните ползи надвишава тази
на разходите за терапия – 10 т.
или
Икономическата оценка на допълнителните ползи е по-ниска
от разходите за терапия, но те са
важни за лечението – 5 т.
и
Продуктът реализира бюджетни
икономии на здравни разходи –
10 т.
5. Лекарственият продукт е за лечение на заболявания
20 т.
с висок риск за обществото
a) разходи за терапията с лекарствения продукт
б) сравнение на разходите за терапия с наличните
алтернативи
в) съотношение разход – резултат
г) икономическа оценка на допълнителните ползи
д) анализ на бюджетното въздействие за очакваните
пациенти

Включване в ПЛС при резултат 60 и повече точки.
Експерт:
Дата

Приложение № 6
към чл. 33, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПРАВКА
По чл. 33, ал. 2 от наредбата от .............................................................................................................................
(попълва се от лицата по чл. 33, ал. 1 от наредбата)
ДЕКЛАРИРАМ, че лекарственият продукт .......................................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество в дозова единица, даден обем, дадена маса, процент, лекарствена форма в окончателна опаковка) е със
следната цена на производител в съответната валута и в евро за същия лекарствен продукт в страните:
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Цена на производител в съответната валута и в евро за същия
лекарствен продукт, заплащан
от обществените фондове във:

*Цена на търговец на дребно
с включен ДДС в съответната
валута и в евро за същия лекарствен продукт, заплащан от
обществените фондове във:

Румъния
Франция
Естония
Гърция
Словакия
Литва
Португалия
Испания
Италия
Финландия
Дания
Словения
Страни по чл. 8, ал. 3
Белгия
Чехия
Полша
Латвия
Унгария
е със следната цена на производител: (рефериране по реда на чл. 8, ал. 4) на „най-близка опаковка“
……………………………………............................................…………………………………….............................................………………………
(пълно описание на декларираната като „най-близка опаковка“)
ДЕКЛАРИРАМ, че заявената цена на производител на лекарствения продукт
..................................................................................................................................................……………........................………
(наименование на лекарствения продукт, международно непатентно наименование; количество активно вещество
в дозова единица, даден обем, дадена маса, процент, лекарствена форма в окончателна опаковка) не е по-висока от левовата равностойност на най-ниската цена на производител за същия лекарствен продукт на
изрично изброените страни.
Забележка. Срещу страните по чл. 8, ал. 3 и най-близка опаковка се записва „неприложимо”, в случай че
има цена в поне една от основните държави.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР: .............................................
(име, подпис и печат)

Приложение № 7
към чл. 44, ал. 2
Изразходвани финансови средства за лекарствени продукти за броя пациенти по съответните заболявания, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти
за периода м. – м.
МКБ
код

Наименование
на заболяване

ATC код

Международно
непатентно наименование

Търговско наименование

Лекарствена
форма

Брой
опаковки

Брой пациенти

Стойност, заплатена
от НЗОК

Брой ЗЗОЛ, обърнали се към системата по съответните заболявания, за чието домашно лечение НЗОК
заплаща напълно или частично лекарства за периода ………г. – ……….г.
Код
МКБ

Заболяване Брой ЗЗОЛ, обърнали се към
системата на НЗОК по повод
на заболяването

Относителен дял спрямо общия брой ЗЗОЛ,
обърнали се към системата
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Приложение № 8
към чл. 54

ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА
Показател

Оценка

I. Предлагано ниво на заплащане (чл. 53) (в %)

Забележка (записват се
ограничения и условия,
при които се предлагат – за част 1 – задължително МКБ – код по
Наредба № 38 на МЗ)

......%

1. на лекарствените продукти по чл. 6, ал. 2,
т. 2, 3 – 100 на сто – чл. 53, т. 1
2. на лекарствените продукти за заболявания с
хронично протичане, водещи до тежки нарушения в качеството на живот или инвалидизация
и изискващи продължително лечение – 100 на
сто – чл. 53, т. 2
3. на лекарствените продукти за хронично протичащи заболявания с висока степен на разпространение на заболеваемостта – 75 на сто – чл. 53, т. 3
4. на лекарствените продукти за заболявания
извън тези по т. 1, 2 и 3 – до 50 на сто
Параметри (чл. 54):
1. крайна оценка на критериите по чл. 30

................ т.

2. показанията за приложение на лекарствения
продукт съгласно кратката характеристика за
вида лечение:
а) основно етиологично/патогенетично лечение

5 т.

б) симптоматично лечение

2 т.

в) профилактично лечение

4 т.

г) палиативно лечение

1 т.

д) поддържащо лечение

3 т.

е) допълнително лечение

1 т.

Заместителна терапия

3. социалната значимост на заболяването в Ре- 2 т. – ДА
публика България, за чието лечение се използва 0 т. – НЕ
лекарственият продукт
4. продължителност на лечението и изход

Бързо и дефинитивно –
5 т.
Дълго и ефективно –
3 т.
Дълго и недостатъчно ефективно – 1 т.

5. терапевтичен алгоритъм съгласно утвърдените 2 т. – ДА
фармако-терапевтични ръководства в Република 0 т. – НЕ
България, а при липса на такива – стандарти за
лечение и Добрата медицинска практика в страните
от Европейския съюз
Общо – ............т.
Ниво на заплащане по чл. 54 за
Ниво на заплащане по чл. 54 за
– Над 78 точки – 100 %;
– От 73 до 77 точки – 75
– От 68 до 72 точки – 50
– От 62 до 67 точки – до
3578

лекарствени продукти по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3 – 100 %.
лекарствени продукти по чл. 6, ал. 2, т. 1:
%;
%;
50 %.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; доп., бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49
от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54
от 2012 г.; доп., бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2012 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията, редът и начинът за одобряване
или отмяна на типа, за въвеждане/извеждане
във/от експлоатация, регистрация/дерегистрация, отчитане, съхраняване на документи,
издавани от/във връзка с фискално устройство
(ФУ) и интегрирана автоматизирана система за
управление на търговската дейност (ИАСУТД);
2. сервизното обслужване, експертизите и
контролът на ФУ и ИАСУТД, техническите
и функционалните изисквания към тях;
3. изискванията, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка и подаването на данни към Националната агенция за
приходите;
4. издаването на фискални касови бележки от ФУ и касови бележки от ИАСУТД и
задължителните реквизити, които трябва да
съдържат;
5. видът на подаваните данни, формата и
сроковете на подаването им.
(2) Наредбата регламентира задължението
на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект
чрез издаване на фискална касова бележка
от ФУ (фискален бон) или касова бележка от
ИАСУТД (системен бон), независимо дали е
поискан друг данъчен документ.“
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) За целите на тази наредба „фискално
устройство“, „търговски обект“, „интегрирана
автоматизирана система за управление на
търговската дейност“, „петролна база“, „краен потребител“, „краен разпространител“,
„фискална касова бележка (фискален бон)“ и
„касова бележка (системен бон)“ са тези по
§ 1, т. 40, 41, 67, 68, 69 и 70 от допълнителната
разпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС).“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „фискално устройство
(ФУ)“ се заменят с „ФУ или касова бележка
от ИАСУТД“.
2. Създава се алинея 7:
„(7) Регистриране на зареждане чрез ЕСФП
от лице по чл. 118, ал. 8 ЗДДС се приключва
с вид плащане „резерв 2“ – „вътрешно пот
ребление“.“
§ 4. В чл. 4 в основния текст след думите
„търговски обект чрез ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“.
§ 5. В чл. 5 в основния текст накрая се добавя „от ФУ или касови бележки от ИАСУТД“.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Лице по чл. 3 може да регистрира
и отчита извършваните от него продажби с
ИАСУТД при условията и по реда на глава
осма.“
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регистрирани в
НАП ФУ“ се добавя „/ИАСУТД“.
2. В ал. 2 думите „функциониращо ФУ“ се
заменят с „функциониращи ФУ/ИАСУТД“.
3. В ал. 3 след думите „работа с ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“,
а думите „на ФУ“ се заличават.
§ 8. В чл. 10 ал. 9 се изменя така:
„(9) Българският институт по метрология
води публични регистри на одобрените типове:
1. фискални устройства (ЕК АФП, ФПр и
ФУВАС);
2. електронни системи с фискална памет
(ЕСФП);
3. локални мрежи от ФУ и ИАСУТД.“
§ 9. В наименованието на глава трета накрая
се добавя „и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „работа с ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“,
абревиатурата „ДАМТН“ се заменя с „БИМ“,
а след думите „съответния тип ФУ“ се добавя
„/ИАСУТД“.
2. В ал. 2 думите „договора по ал. 1“ се
заменят с „договор по ал. 1 за ФУ“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въвеждането в експлоатация на ФУ/
ИАСУТД се извършва след попълване на
заявление по образец съгласно приложение
№ 24, изготвено в 2 екземпляра, по един за
лицето по чл. 3 и за сервизната фирма, която го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.
Въвеждането се извършва в присъствието
на лицето по чл. 3 от сервизен техник на
вписаната в паспорта сервизна фирма, като
техникът е длъжен да:
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1. запише във фискалната памет датата,
часа и минутата на въвеждане в експлоатация,
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на
лицето по чл. 3, съответно единния граждански
номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице,
с изключение на физическите лица – еднолични търговци;
2. впише в паспорта на ФУ данните по т. 1,
наименованието на сервизната фирма и трите
си имена, а при въвеждане в експлоатация
на ЕСФП – и типа на работещите в обекта
средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система.“
2. В ал. 2 след думите „съгласно приложение
№ 11“ се добавя „или издава свидетелство за
регистрация на ИАСУТД по образец съгласно
приложение № 11а“.
3. В ал. 3 думата „Свидетелство“ се заменя
с „Ново свидетелство“.
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „експлоатация от
ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя
„ИАСУТД“.
2. В ал. 3:
а) в изречение първо след думата „Устройството“ се поставя наклонена черта и се
добавя „системата“;
б) в изречение второ след думата „Устройството“ се добавя „или системата“, а думите
„счита за регистрирано“ се заменят със „считат
за регистрирани“;
в) в изречение четвърто след думите „успешна регистрация“ се добавя „на ФУ“.
3. В ал. 4 след думите „чрез ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“,
думата „въведено“ се заменя с „въведени“, а
думите „е регистрирано“ се заменят със „са
регистрирани“.
4. В ал. 5 след думите „чрез ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“,
а след думите „успешна регистрация на ФУ“
се поставя нак лонена черта и се добавя
„ИАСУТД“.
§ 13. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) При промяна на обслужващата сервизна
фирма в деня на настъпване на промяната
новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, когато промяната
се отнася за ФУ, издава ново свидетелство за
регистрация и променя данните за сервизната
фирма във ФУ/ИАСУТД и изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.“
§ 14. В чл. 20, ал. 1 в основния текст след
думите „на регистрация“ се добавя „на ФУ/
ИАСУТД“.
§ 15. В чл. 21, ал. 1 след думите „регистрация на ФУ“ се поставя наклонена черта
и се добавя „ИАСУТД“.
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „четири“ се заменя с „три“.
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2. В ал. 7 думите „по един“ и „на БИМ и“
се заличават.
§ 17. В чл. 23, ал. 1 след думите „данни за
ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя
„ИАСУТД“.
§ 18. В наименованието на глава четвърта
накрая се добавя „и интегрирана автоматизирана система за управление на търговската
дейност“.
§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „фискална касова
бележка“ се добавя „от ФУ или касова бележка от ИАСУТД“.
2. В ал. 4 след думите „Фискалната касова бележка“ се добавя „от ФУ или касовата
бележка от ИАСУТД“, а думата „издава“ се
заменя с „издават“.
3. В ал. 6 след думите „Фискалното устройство“ се поставя наклонена черта и се добавя
„интегрираната автоматизирана система за
управление на търговската дейност“.
4. В ал. 7 след думите „часовник-календара на ФУ“ се поставя наклонена черта и се
добавя „ИАСУТД“.
§ 20. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст след думите „Фис
калната касова бележка“ се добавя „от ФУ“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози издадените от фискални
устройства или ИАСУТД билети съдържат
освен реквизитите по ал. 1 и реквизитите
по чл. 39, ал. 2 от Закона за автомобилните
превози.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 21. В чл. 30 след думите „проверки на“
се добавя „БИМ или“.
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „регистрацията във
ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя
„ИАСУТД“.
2. В ал. 2 след думите „фискални касови
бележки“ се добавя „от ФУ или касови бележки
от ИАСУТД“, а след думите „всички издадени“ думите „фискални касови“ се заличават.
§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„Лице по чл. 3, използващо ИАСУТД, няма
задължение за отпечатване на дневен финансов отчет.“
2. В ал. 2 думите „на ФУ“ се заличават.
§ 24. В чл. 42, ал. 1, т. 1 след думите „регистрация на ФУ“ се поставя наклонена черта
и се добавя „ИАСУТД“.
§ 25. В наименованието на глава седма
накрая се добавя „и интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската
дейност“.
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§ 26. В чл. 44 след думите „на тип ФУ“ се
поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“,
абревиатурата „ДАМТН“ се заменя с „БИМ“,
а накрая след думите „тип ФУ“ се поставя
наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“.
§ 27. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 абревиатурата „ДАМТН“ се заменя с „БИМ“.
2. В ал. 5 думите „Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор“ се заменят с „Българският институт по метрология“.
3. Навсякъде след абревиату рата „ФУ“
се поставя нак лонена черта и се добавя
„ИАСУТД“.
§ 28. В чл. 46 абревиатурата „ДАМТН“ се
заменя с „БИМ“.
§ 29. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ДАМТН“ се заменя с „БИМ“.
2. В ал. 3 думите „Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор“ се заменят с „Българският институт по метрология“.
3. В ал. 4 абревиатурата „ДАМТН“ се заменя с „БИМ“.
§ 30. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 абревиатурата „ДАМТН“ се заменя с „БИМ“.
2. Навсякъде след абревиатурата „ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“.
§ 31. В чл. 50, ал. 1 и 7 след абревиатурата
„ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя
„ИАСУТД“.
§ 32. В чл. 51, ал. 1 след абревиатурата
„ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя
„ИАСУТД“.
§ 33. Създава се глава девета „а“ с чл. 59а
и 59б:
„ Г л а в а

д е в е т а

„ а “

ПОДАВАНЕ НА ДАННИ В НАП ЗА ДОСТАВЕНИТЕ/ПОЛ У ЧЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
ТЕЧНИ ГОРИВА
Чл. 59а. (1) Лицата по чл. 118, ал. 7, 8, ал. 9,
т. 1 и ал. 10 ЗДДС подават в НАП данни чрез
електронен документ за доставка (ЕДД) – приложение № 22, или електронен документ за
получаване (ЕДП) – приложение № 23, за
доставката и движението на доставените/
получените количества течни горива, както
и за промяната в тях, отнасяща се до цялото
количество гориво или до част от него, в
случаите, когато данните не са декларирани с
електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/
единен административен документ (ЕАД) и са
задължителни за подаване съгласно наредбата.
Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни
за доставени количества горива по документ,
въведени ръчно през ЕСФП, съдържат задължително номер на еАДД/ЕАД.
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(2) Лице по ал. 1 – доставчик по доставка
на течни горива, подава ЕДД съгласно приложение № 22 при продажба на гориво.
(3) Лице по ал. 1 – получател по доставка
на течни горива:
1. подава ЕДП съгласно приложение № 23
за потвърждаване на полученото гориво с
изключение на случаите, когато горивото се
доставя в обект с ЕСФП;
2. подава ЕДД за промяна на местоназначение спрямо посочено в еАДД/EАД или
предходно ЕДД с изключение на случаите,
когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма
смяна на собственост;
3. подава ЕДД за престой на горивото
повече от 24 часа;
4. подава ЕДД за промяна в превоза (превозвач, транспортно средство и/или водач),
посочен в еАДД/ЕАД или предходен ЕДД.
(4) Данните по ал. 2 и 3 се подават за всяка
настъпила промяна в декларираните в еАДД,
ЕАД данни, като лицето:
1. при подаване на ЕДД за продажба може
да подаде и данни за промяна на местоназначението и/или на превоза;
2. при подаване на ЕДД за промяна на
местоназначението може да подаде и данни
за промяна на превоза;
3. при подаване на ЕДД за промяна на
превоза не може да подава други данни за
промяна;
4. при подаване на ЕДД за престой на
транспортното средство без разтоварване може
да подаде и данни за промяна на превоза.
(5) Данни по ал. 2 и 3 не се подават в
случаите по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.
Чл. 59б. (1) Електронният документ за доставка и електронният документ за получаване
се подават по електронен път с квалифициран
електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП на
датата на данъчното събитие или на датата
на възникване на промяна в обстоятелствата,
при съблюдаване на инструкциите за подаване
от законните представители или от специално
упълномощени представители за подаване на
данни по чл. 118, ал. 10 ЗДДС.
(2) Когато доставката е предназначена за
повече от един обект, с изключение на случаите,
когато горивото отива в обект с ЕСФП и няма
смяна на собственост или се извършва с повече
от едно транспортно средство, ЕДД се подават
за всеки обект или транспортно средство.
(3) При подаване на данни се посочва
само един УКН на еАДД/ЕАД. Кодът по
КН на горивото в подаваните данни трябва
да съответства на кода по КН на горивото,
посочен в еАДД/ЕАД.
(4) Несъответствия в подадени ЕДД или
ЕДП се отстраняват чрез подаване на нови
ЕДД или ЕДП не по-късно от деня, следващ
деня на първоначално подадените данни.“
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§ 34. В § 1 от допълнителните разпоредби:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. „течни горива“ са горивата и енергийните
продукти, посочени в чл. 32, 33 и 33а от Закона
за акцизите и данъчните складове, продавани
чрез средства за измерване на разход;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. „лица, упражняващи свободна професия“
са тези по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците
върху доходите на физическите лица.“
§ 35. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІІб. „Дистанционна връзка,
данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни“ в т. 1. „Дистанционна връзка“ се създава
буква „л“:
„л) при предаване на дневен финансов отчет
с нулиране и наличие за грешка в отговора
от сървъра на НАП, отнасяща се за коректността на данните, ФУ/ИАСУТД да изпраща
запитване за основни данни (FDINFO); ФУ/
ИАСУТД разчита и анализира грешката и
формира и изпраща коректни данни; след три
отговора за една и съща грешка, отнасяща
се до коректността на данните, работата на
ФУ/ИАСУТД се блокира, с изключение на
получен отговор за грешки с код 98 и 99.“
2. Създава се раздел VІІ. „Изисквания към
ИАСУТД“:
„VII. Изисквания към ИАСУТД
1. Функционални изисквания към ИАСУТД
1.1. Да има разработен софтуер, изпълняващ
стандартни касови функции за регистриране
на търговски операции при всяка продажба на
стоки и услуги, управление на печата, управление на дистанционната връзка, управление
на записа на продажбите в системата и невъзможност за корекция или изтриване на записа.
1.2. Да осигурява достоверна информация
за реализирания оборот общо и по данъчни
групи. За целта да има възможност да отпечатва дневни отчети, включващи данните от
приложение № 17.
1.3. Да осигурява задължителното регистриране и отпечатване на всички извършени
продажби на стоки и услуги на място и по
време на извършване на плащането.
1.4. Да осигурява синхронна работа на
часовник-календарите на всички модули на
системата.
1.5. Да осигурява автоматичен контрол
върху движението на стоката от постъпване
в обекта до счетоводното отчитане на реализацията є.
1.6. Всеки документ, издаден от ИАСУТД
за реализирана продажба на стоки и услуги,
да съдържа:
а) реквизитите на чл. 26, ал. 1, с изключение на втората част на т. 10, 11 и 13;
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б) индивидуален номер на системата; клиентските документи да завършват с надпис
„системен бон“.
1.7. Дневният финансов отчет на ИАСУТД
се предава по реализираната дистанционна
връзка в НАП при дневното приключване и
трябва да съдържа:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) сумите по различните видове плащания;
д) стойностите на оборотите от продажбите
за деня, данъчните отчисления и нетната сума
за всяка от осемте данъчни групи;
е) стойност на общия оборот от продажбите за деня.
При необходимост дневният финансов отчет
може да се отпечатва.
1.8. ИАСУТД да не допуска загуба на данни за продажбите и натрупания оборот при
аварийна ситуация в който и да е модул на
системата.
1.9. В случай на необходимост да издава
не повече от един дубликат за всяка клиентска бележка, на който ясно е отпечатано
„ДУБЛИК АТ“ на отделен ред с букви с двойна широчина.
1.10. Ако към ИАСУТД има възможност
да се включат средства за измерване, то те
трябва да са изпитани, одобрени и вписани
в държавния регистър на средствата за измерване.
2. Технически изисквания към ИАСУТД
2.1. Да е предназначена за денонощен режим на работа.
2.2. Модулите на ИАСУТД в мястото на
извършване на плащането да имат буквеноцифрово печатащо устройство с бонова лента,
като при липса на хартиена лента работата на
модула да се блокира. Копие на всеки издаден
документ да се съхранява в контролна лента
на електронен носител (КЛЕН) след неговото
отпечатване.
2.3. Модулите на ИАСУТД в мястото на
извършване на плащането да имат индикации
за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
2.4. Модулите на ИАСУТД в мястото на
извършване на плащането да имат часовник-календар, запазващ работоспособност
най-малко 1500 часа без външно захранване.
2.5. Модулите, изграждащи ИАСУТД, да
отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост, определени в Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г., и изискванията за
електробезопасност, определени в Наредбата
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за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени
граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от
2001 г., като съответствието се удостоверява
с декларация или документ, издаден от акредитиран орган за контрол. Техническите
изисквания за радиосмущения, акустичен шум
и вибрации се определят съгласно стандартите
за този клас устройства.
3. Изисквания към данъчния терминал
(ДТ) и дистанционната връзка
3.1. Дистанционната връзка между ИАСУТД
и НАП да се осъществява чрез използване
на преносната мрежа на мобилен оператор,
по изградена за целта VPN мрежа. Изборът
на конкретен мобилен оператор е на лицето
по чл. 6.
3.2. ИАСУТД да е снабдено с data SIM
карта, чрез която получава задачи чрез SMS-и
и изгражда IP връзка посредством пакетно
предаване на данни в мрежата на мобилен
оператор за http комуникация с НАП. Допуска
се ИАСУТД да върне отговор по изграден от
лицето по чл. 6 VPN канал.
НАП изпраща SMS-и към ИАСУТД през
определен от мобилните оператори кратък
номер, еднакъв за всички мобилни оператори.
3.3. ДТ е задължителна съставна част от
ИАСУТД. В него се записват данните от
дневния финансов отчет с нулиране. Той
служи за предаване на данните към НАП по
дистанционната връзка. Допуска се ДТ да не
е конструктивно вграден в ИАСУТД, като в
този случай се пломбира самостоятелно.
3.4. Обемът на енергонезависимата памет
за съхранение на трансферирани данни на
ДТ да е не по-малко от 1000 дневни отчета с
нулиране. ДТ работи с времето на часовниккалендара.
3.5. Смяна на SIM картата в данъчния
терминал се допуска само при изпращане на
съобщение за промяна на данни. ИАСУТД
не трябва да може да работи, преди от НАП
да е получено потвърждение за тази смяна.
3.6. След пускане на дневен финансов отчет
с нулиране задължително да се проверява
изправността на комуникацията с мобилния
оператор. Резултатът от теста да се индицира.
При констатирана неизправност на връзката
в три поредни финансови отчета работата на
ИАСУТД се блокира.
3.7. ИАСУТД подава по установената дистанционна връзка:
– данни за вписване на системата при
въвеждане в експлоатация;
– данни за промяна;
– дневен отчет с нулиране на ИАСУТД
за всеки работен ден;
– дневни отчети без нулиране на ИАСУТД
с определена от НАП честота за зададен от
НАП период от време;
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– данни за отписване (дерегистрация) на
ИАСУТД.
Форматът на данните и комуникационният
протокол са съгласно приложение № 17 на
наредбата. Коригиране на вече подадени данни
не се допуска.
3.8. Сървърът на НАП изпраща отговор на
всяко изпратено съобщение. При отсъствие
на отговор в рамките на 60 секунди след
приключване на изпращане на данните се
прекратява IP сесията с НАП посредством
пакетирано предаване на данни в мрежата на
мобилен оператор. След 5 минути данните се
изпращат повторно. Ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно,
нов цикъл на повторение на съобщението
трябва да бъде направен след 12 часа.
3.9. Не се допуска отчитане на продажби
чрез ИАСУТД без получено потвърждение за
успешна регистрация на системата в НАП.
Устройството получава и отпечатва отговор
за „статус на регистрация“.
4. Изисквания към КЛЕН
4.1. Носи т ел я т на К ЛЕН, реа л изи ра н
като енергонезависима памет, напр. EPROM,
EEPROM, фла ш EEPROM, SD к ар т а да
съхранява информация за не по-малко от
15 0000 отделни печатни реда. Системата да
не позволява извършване на корекция или
изтриване на записи в КЛЕН. Физически
той да се намира под корпуса на системата.
4.2. КЛЕН да се активира в момента на
въвеждане в експлоатация на ИАСУТД, при
което се отпечатва системен бон с текст „въвеждане в експлоатация“ и „КЛЕН №: ХХХХ“
и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на т. 7 и 8.
4.3. Да съхранява пълното съдържание (без
графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на
всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на разпечатки
на КЛЕН.
4.4. Да има осигурена възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен
период от време.
4.5. При невъзможност за запис на документ
в КЛЕН работата на системата се блокира,
с изключение на печат на съдържанието на
КЛЕН.
4.6. При създаването на всеки документ
се генерира автоматично, чрез използване на
стандартен SHA-1 алгоритъм, контролно число на всеки отпечатан документ. Това число
се записва и отпечатва в края на документа.
4.7. При създаването на контролно число
по SHA-1 в края на дневния отчет, в което се
включват всички издадени документи за деня,
то да се записва в системата. По това число
може да се извърши верификация на записана
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на същата система КЛЕН чрез сравняване на
контролните числа от определен дневен отчет
в КЛЕН и получения в сървъра на НАП.
4.8. Активирането на нова К ЛЕН след
смяна се извършва по описания ред, при
което сменената КЛЕН да се дезактивира
автоматично.
4.9. При смяна на КЛЕН да се отпечатва
бон с текст „нова КЛЕН №:“.
4.10. Носителите на КЛЕН да имат поредна
номерация, като номерът на текущия КЛЕН
се отпечатва в дневния финансов отчет.
4.11. При опит за работа с КЛЕН, различна
от последната активирана за това работно
място, да се блокира записът на данни в
КЛЕН. В този случай е допустимо активиране
на нова КЛЕН и извършване на справки от
други КЛЕН, формирани на същото или на
други устройства от същия тип.
4.12. При оставащи по-малко от 30 000
свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен
отчет да се появява съобщение „НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН“, което е индикация, че се
налага смяна на КЛЕН.
4.13. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартиране
на нова фискална касова бележка, а в стартирана – да се забранява регистрирането на
продажби. След приключване на бележката
автоматично се пуска дневен финансов отчет
с нулиране. Работата на ИАСУТД се блокира
до смяна на КЛЕН.
4.14. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне
се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен
ако има повреда. След като повредата бъде
отстранена, процедурата по трансфера да
бъде повторена, докато приключи успешно
със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН
и не може да бъде отстранена, в системата
се записва съобщение „ПОВРЕДЕН КЛЕН“,
дата, час и минута. Поставя се нова КЛЕН.“
§ 36. Създава се приложение № 11а към
чл. 17, ал. 2:
„Приложение № 11а
към чл. 17, ал. 2
СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на ИАСУТД
......................... г.
1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК
.................................................................................... ,
ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП
2. Собственост на .............................................. ,
(име и адрес на задълженото лице)
представлявано от .................................................. ,
(трите имена на управителя)
търговски обект
.....................................................................................
(наименование, адрес на обекта)
3. ИАСУТД тип ..................................................
(наименованието на типа, вписано
в свидетелството за одобряването му)
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Регистрационен номер на системата (FDRID)
.................................................................................... ,
одобрен със свидетелство на БИМ № ...............
................................... ................................../.................
Индивидуален номер на системата .....................
.....................................................................................
4. Сервизна фирма:
а) ...........................................................................
(ЕИК, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № ........................................ .
от ................................................... г. подпис/печат
Сервизен договор № .........................................
от ................................................... г. подпис/печат
Сервизен договор № .........................................
от ................................................... г. подпис/печат
=============================
Забележка. В т. 1 физическите лица попълват
съответно:
– за еднолични търговци – идентификационен
номер по чл. 84 ДОПК;
– за физическите лица, които не са еднолични
търговци – единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ
или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.“

§ 37. Приложение
се изменя така:

№ 13 към чл. 45, ал. 2
„Приложение № 13
към чл. 45, ал. 2
ДО
БИМ

ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................................
..........................................................................................,
(наименование на сервизната фирма, адрес)
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ..........,
телефон/факс .........................., е-mail ........................,
с управител ...................................................................
(име и фамилия)
за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на
ФУ/ИАСУТД тип:
№

Наименование на ФУ/
ИАСУТД

Тип ФУ/
ИАСУТД

Производител/вносител

1.
2.
3.
4.
5.
Поддръжка на посочените типове ФУ/ИАСУТД
ще се извършва от сервизните техници:
1. ...................................................... ..........................
(име, презиме, фамилия)
(телефон)
2. ...................................................... ..........................
(име, презиме, фамилия)
(телефон)
3. ...................................................... ..........................
(име, презиме, фамилия)
(телефон)
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4. ...................................................... ..........................
(име, презиме, фамилия)
(телефон)
5. ...................................................... ..........................
(име, презиме, фамилия)
(телефон)
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 ПРЕДВАРИТЕЛНО  ПРЕДВАРИТЕЛНО
ПО БАНКОВ ПЪТ

В БРОЙ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПЛАТЕНА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ СУМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЛЕДНИТЕ
БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ:
Банка: ..........................................................................
Клон: ............................................................................
BIC: ..............................................................................
IBAN: ...........................................................................
Дата: ..........

Управител: ..............................
(подпис, печат)“

§ 38. Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 45, ал. 4
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ....... /....................
за регистриране на ремонтни и сервизни фирми
за поддръжка на фискални устройства/ИАСУТД

На основание чл. 45, ал. 4 от Наредба № Н-18
от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговските обекти чрез фискални устройства
РЕГИСТРИРАМ
в регистъра на фирмите, извършващи ремонт и
сервиз на фискални устройства/ИАСУТД,под №
Сервизна фирма .......................................................
с постоянен адрес: ..................................................
Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК
.................................................................................... ,
телефон .............., е-mail ......................................... ,
която отговаря на изискванията на посочената
наредба за сервиз и ремонт на фискални устройства/ ИАСУТД:
тип...................................................., произведен от
.....................................................................................
(наименование на фирмата производител)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие №................................../................................... г.
Дата: ................ г.

Председател: ...........................
(подпис и печат)“

§ 39. В приложение № 17 към чл. 10, ал. 10,
чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 19 и чл. 22, ал. 1 се правят
следните допълнения:
1. В раздел І. „Данни за обмен с НАП“:
а) в т. 2 „Описание на полетата, подавани
от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация“ на
ред „Статус на регистрацията“ в колона „номенклатура“ след „12 – Устройството е вече
отрегистрирано“ се добавя:
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„14 – Сим картата не е активирана в НАП
15 – Невалидно ЕКАТТЕ
16 – Невалиден код на улица (StreetCode)
17 – Грешен номер на резервоар (при промяна, изтриване)
18 – Грешен номер на бензиноколонка
19 – Грешен номер на пистолет
20 – Повече от една dml операция (добавяне, изтриване, промяна) за пистолетите към
дадена колонка
21 – Грешка при премахване на резервоар
или колонка поради наличие на закачени
пистолети
26 – Несъответствие между резервоар и тип
гориво според търговската номенклатура (FTT)
27 – несъответствие между dml флаг на
колонка и dml флаг на пистолетите към нея
28 – Невалиден FDType
29 – Невалидна регистрация. Фискалната
памет вече е била регистрирана
30 – Невалиден БУЛСТАТ на сервизна
организация
31 – Невалиден срок на договора на сервизната организация
36 – Невалидна стойност на атрибут dml
37 – Не може да има две системи тип ЕСФП
31 в един обект
98 – Системата не е достъпна в момента“;
б) в т. 7 „Описание на полетата в отговор
на НАП при предаване на X или Z отчет“ на
ред „Статус“ в колона „номенклатура“ след
„11 – грешен FDRID“ се добавя:
„22 – Грешен TID
23 – Неактивна задача
24 – Липсва елемент RZPTID
25 – Дублиран Z/X Counter (ZC/XC)!
26 – Несъответствие между резервоар и тип
гориво според търговската номенклатура (FTT)
27 – Несъответствие между dml флаг на
колонка и dml флаг на пистолетите към нея
32 – Грешен тип задача (Z/X/ZP)
33 – Грешен RZPTID
34 – Липсва елемент FDError (при грешно
разчетена задача)
35 – Невалидна дата на отчет
38 – Дублиране на вида гориво в продажбите. Сумите трябва да са акумулирани по
вид гориво
39 – Дублиране на номер резервоар в отчета
за резервоарите
40 – Дублиране на номер резервоар, колонка
и пистолет в отчета за колонките
41 – Невалиден ADD БУЛСТАТ номер
42 – Грешка при интерпретация на колонките и пистолетите
98 – Системата не е достъпна в момента“.
2. В таблица 1 „Описание на кодовете за вид
обект, подавани в поле PSType, подавани при
регистрация и промяна на основни данни към
НАП в XML схема“ се добавя следният ред:
„
133

Обект за зареждане с течни горива

“
§ 40. Създава се приложение № 22 към
чл. 59а, ал. 1 и 2:
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„Приложение № 22
към чл. 59, ал. 1 и 2
Обхват, формат и валидации на данните в ЕДД
Данни

Задължително поле

Валидации

Валидацията, която е
причина документът
да не се приеме и да
се изпрати съобщение
за отказ

Секция „Вид ЕДД“
Вид ЕДД

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете ЕДД

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Секция „Автор на електронното изявление“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция „ЗЛ, от чието име се подават електронните данни“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се подава
електронният документ
Секция „Номер на документ, който се коригира“
Номер на
документ, който се
коригира

Полето не е
задължително, попълва се
само при коригиране на
предходен документ

•

формат на въведения
ЕДД

Документът не се
приема, когато полето
е попълнено, но
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
Секция „Данни относно доставката“
Задължително поле
При еАДД се попълва
УКН на еАДД, а когато
системата на Агенция
„Митници“ е в режима по
чл. 73й ЗАДС – локалният
референтен номер на
икономическия оператор.
При ЕАД се попълва
номер на ЕАД.

•

Не е задължително
Полето се попълва, когато
преди подавания ЕДД
има друг ЕДД за промяна
в обстоятелства за същото
гориво или ЕДП за
получаване на това гориво
от същото задължено лице

•

Дата на данъчното
събитие/Дата
на възникване
на промяна в
обстоятелствата

Задължително

•

Вид на горивото

Задължително поле

№ на еАДД/ЕАД/
ЛРН

№ на предходен
ЕДД/ЕДП

•
•
•

•
•

•

•

формат на номера на
въведения еАДД
формат на номера на
въведения ЕАД
формат на въведения
ЛРН
дали еАДД, съответно
ЕАД, са налични в
системата на НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
когато формалната
валидация на номера
не е успешна

формат на номера на
въведения ЕДД/ЕДП;
дали датата от номера
не е по-голяма от
текущата;
дали въведеният ЕДД/
ЕДП е наличен в
системата

Документът не се
приема, когато полето
е попълнено, но
някоя от посочените
валидации не е
успешна

форматът на датата е
ДД.ММ.ГГГГ
дали датата не е поголяма от текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали заема валидна
стойност за вид на
горивото от пакета от
данни „Горива, за които
се извършва подаване
на ЕДД/ЕДП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна
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Наименование на
горивото

Задължително поле

•

дали заема валидна
стойност от за
наименование на
горивото от пакета от
данни „Горива, за които
се извършва подаване
на ЕДД/ЕДП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Код по КН

Задължително поле

•

дали заема валидна
стойност за кода по
КН от пакета от данни
„Горива, за които се
извършва подаване на
ЕДД/ЕДП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Количество

Задължително поле

•

изписване само на
цифри с точност два
знака след десетичната
точка

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Секция „ЗЛ, получател на горивото“ (попълва се само при ЕДД за продажба)
Вид на лицето

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Юридическо
лице“

•

формат на въведения
ЕИК
формат на въведения за
служебен номер в НАП
дали въведеният ЕИК,
съответно служебен
номер в НАП са
налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Юридическо лице
Идентификатор

Наименование

•
•

Извлича се от регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Физическо лице
Идентификатор

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Физическо лице“

•
•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения за
служебен номер в НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в НАП
са налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире);
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните
полета не са
попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
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Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Данъчен
идентификационен
номер в държавата
на установяване

Задължително поле,
когато държавата не е
от ЕС и когато за вид
на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата не е от
ЕС и полето не е
попълнено

ДДС номер

Задължително поле,
когато държавата е от
ЕС, когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата е от
ЕС и полето не е
попълнено

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато
двете полета не
са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указния формат
ДД.ММ.ГГГГ;
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Вид на документ
за самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
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в НАП“

БРОЙ 40
Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Секция „Местоназначение“ („Място на престой“ при ЕДД за престой)
Задължителна секция при подаване на ЕДД за продажба, при ЕДД за промяна на местоназначение и при ЕДД за
престой.
Не се попълва при ЕДД за промяна на превоз.
Вид

Задължително поле

•

Дали заема валидни
стойности от
номенклатурата
на видовете
местоназначения/места
за получаване/места на
престой в зависимост от
случая на използване

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Област

Задължително поле,
когато горивото не е за
износ

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
области, общини,
кметства и населени
места от Единния
класификатор на
административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено при
местоназначение,
различно от износ,
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Община

Задължително поле,
когато горивото не е за
износ

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
области, общини,
кметства и населени
места от Единния
класификатор на
административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено при
местоназначение,
различно от износ,
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Населено място

Задължително поле,
когато горивото не е за
износ

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
области, общини,
кметства и населени
места от Единния
класификатор на
административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено при
местоназначение,
различно от износ,
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Район

Задължително поле,
когато населеното място
е София, Пловдив или
Варна

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
районите в градовете
с районно делене от
Единния класификатор
на административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

Документът не се
приема, когато
населеното място
е София, Пловдив
или Варна и полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Идентификатор на
обект – ЕИК

Задължително поле,
когато обектът е с ЕСФП

•

формат на въведения
ЕИК
дали въведеният ЕИК,
съответства на ЗЛ от
ПП „Дистанционна
връзка“

Документът не се
приема, когато
обектът е с ЕСФП
и полето не е
попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

БРОЙ 40
Идентификатор на
обект – ЕКАТТЕ

ДЪРЖАВЕН
Задължително поле,
когато обектът е с ЕСФП

ВЕСТНИК
•

•

Идентификатор на
обект – номер на
обект

Задължително поле,
когато обектът е с ЕСФП

Наименование и
точен адрес (на
обект)

Задължително поле,
когато обектът е с ЕСФП

ул./бул./пл./ ж.к./
кв.

•
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Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
районите в градовете
с районно делене от
Единния класификатор
на административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“
дали съответства на
ЕКАТТЕ на обект
с ЕСФП от ПП
„Дистанционна връзка“

Документът не се
приема, когато
обектът е с ЕСФП
и полето не е
попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали съответства
на номер на обект
с от ЕСФП от ПП
„Дистанционна връзка“

Документът не се
приема, когато
обектът е с ЕСФП
и полето не е
попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна
Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Попълва се при:
•
петролна база без
ЕСФП;
•
ведомствена бензиностанция без ЕСФП;
•
Друг обект без ЕСФП/
място.
Не се валидира
•

номер

Попълва се при
петролна база без
ЕСФП;
•
ведомствена бензиностанция без ЕСФП;
•
Друг обект без ЕСФП/
място.
Не се валидира.

Секция „Данни за превоза на горивото“
Вид на лицето

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред НАП
– юридическо лице или
чуждестранно ЮЛ без
служебен номер в НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

формат на въведения
ЕИК
формат на въведения за
служебен номер в НАП
дали въведеният ЕИК,
съответно служебен
номер в НАП са
налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Фирма – превозвач – Юридическо лице
Идентификатор

Наименование

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Юридическо
лице“

Извлича се от регистъра
на ЗЛ

•
•

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

С Т Р.
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Фирма – превозвач – Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Данъчен
идентификационен
номер в държавата
на установяване

Задължително поле,
когато държавата не е
от ЕС и когато за вид
на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата не е от
ЕС и полето не е
попълнено

ДДС номер

Задължително поле,
когато държавата е от
ЕС, когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата е от
ЕС и полето не е
попълнено

Транспортно средство
Вид на транспорта

Задължително поле

•

Дали заема валидна
стойност от
номенклатурата на
видовете транспорт

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Вид на
транспортното
средство

Задължително поле
за автомобилен и жп
транспорт, при другите не
се попълва

•

Дали заема валидна
стойност от
номенклатурата на
видовете транспортни
средства при шосеен или
железопътен транспорт

Документът не се
приема, когато
транспортът е шосеен
или железопътен
и полето не е
попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Регистрационен
номер

Задължително поле за
всяко ново добавено
транспортно средство

•

Формална валидация
за регистрационен
номер на транспортното
средство при шосеен или
железопътен

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред
НАП – физическо лице
или чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Данни за водача на МПС
Секцията се попълва само за шосеен транспорт
Вид на лицето

Задължително поле при
шосеен транспорт

•
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ВЕСТНИК
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Физическо лице
Идентификатор

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Физическо лице“

•
•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения за
служебен номер в НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в НАП
са налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире)
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните
полета не са
попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато
двете полета не
са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указния формат
ДД.ММ.ГГГГ
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Вид на документ
за самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Номер на
документ за
самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
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Данни за лицето, физически предало горивото
Вид на лицето

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред НАП
– физическо лице или
чуждестранно ФЛ без
служебен номер в НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения за
служебен номер в НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в НАП
са налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире)
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните
полета не са
попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Физическо лице
Идентификатор

•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато
двете полета не
са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указания формат
ДД.ММ.ГГГГ
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Вид на документ
за самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
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Номер на
документ за
самоличност

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

С Т Р. 5 5
Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Данни за лицето, физически получило горивото
Вид на лицето

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред
НАП – физическо лице
или чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения за
служебен номер в НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в НАП
са налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире)
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните
полета не са
попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Физическо лице
Идентификатор

•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато
двете полета не
са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указния формат
ДД.ММ.ГГГГ
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
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Вид на документ
за самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Номер на
документ за
самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

“

§ 41. Създава се приложение № 23 към чл. 59а, ал. 1 и 3:
„Приложение № 23
към чл. 59а, ал. 1 и 3
Обхват, формат и валидации на данните в ЕДП
Данни

Задължително поле

Валидации

Валидацията, която е
причина документът да
не се приеме и да се
изпрати съобщение за
отказ

Секция „Автор на електронното изявление“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето
Секция „ЗЛ, от чието име се подават електронните данни“
Попълва се в автоматичен режим по данни на електронния подпис на лицето и избор за кое лице се подава
електронният документ
Секция „Номер на документ, който се коригира“
Номер на
документ, който се
коригира

Полето не е
задължително, попълва се
само при коригиране на
предходен документ

•

формат на въведения
ЕДП

Документът не се
приема, когато полето
е попълнено, но
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Попълва се в автоматичен режим при избор на документ, който се коригира
Секция „Данни относно доставката“
№ на еАДД/ЕАД/
ЛРН

Задължително поле

•

При еАДД се попълва
УКН на еАДД, а когато
системата на Агенция
„Митници“ е в режима
по чл. 73й ЗАДС –
локалният референтен
номер на икономическия
оператор

•
•
•

формат на номера на
въведения еАДД
формат на номера на
въведения ЕАД
формат на въведения
ЛРН
дали еАДД, съответно
ЕАД, са налични в
системата на НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
когато формалната
валидация на номера
не е успешна

формат на номера на
въведения ЕДД/ЕДП
дали датата от номера
не е по-голяма от
текущата
дали въведеният ЕДД/
ЕДП е наличен в
системата

Документът не се
приема, когато полето
е попълнено, но
някоя от посочените
валидации не е
успешна

форматът на датата е
ДД.ММ.ГГГГ
дали датата не е поголяма от текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

При ЕАД се попълва
номер на ЕАД
№ на предходен
ЕДД/ЕДП

Дата на възникване
на промяна в
обстоятелствата

Не е задължително
Полето се попълва,
когато преди подавания
ЕДП има ЕДД за
промяна в обстоятелства
за същото гориво

•

Задължително поле

•

•
•

•
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Вид на горивото

Задължително поле

•

дали заема валидна
стойност за вид на
горивото от пакета
от данни „Горива, за
които се извършва
подаване на ЕДД/
ЕДП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Наименование на
горивото

Задължително поле

•

дали заема валидна
стойност за наименование на горивото
от пакета от данни
„Горива, за които се
извършва подаване на
ЕДД/ЕДП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Код по КН

Задължително поле

•

дали заема валидна
стойност за кода по
КН от пакета от данни
„Горива, за които се
извършва подаване на
ЕДД/ЕДП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Количество

Задължително поле

•

изписване само на
цифри с точност два
знака след десетичната
точка

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Юридическо
лице“

•

формат на въведения
ЕИК
формат на въведения
за служебен номер в
НАП
дали въведеният ЕИК,
съответно служебен
номер в НАП са
налични в регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Секция „ЗЛ, от което е получено горивото“
Вид на лицето

Юридическо лице
Идентификатор

Наименование

•
•

Извлича се от регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Физическо лице
Идентификатор

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Физическо
лице“

•
•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения
за служебен номер в
НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире)
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните полета
не са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна
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Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Данъчен
идентификационен
номер в държавата
на установяване

Задължително поле,
когато държавата не е
от ЕС и когато за вид
на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата не е от ЕС и
полето не е попълнено

ДДС номер

Задължително поле,
когато държавата е от
ЕС и когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата е от ЕС и
полето не е попълнено

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато двете
полета не са попълнени
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указания формат
ДД.ММ.ГГГГ
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дяали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Вид на документ за
самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

БРОЙ 40
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Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“
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Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Секция „Място на получаване на горивото“
Вид

Задължително поле

•

Дали заема валидни
стойности от
номенклатурата
на видовете
местоназначения/места
за получаване/места на
престой в зависимост
от случая на използване

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Област

Задължително поле

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
области, общини,
кметства и населени
места от Единния
класификатор на
административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Община

Задължително поле

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
области, общини,
кметства и населени
места от Единния
класификатор на
административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място

Задължително поле

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
области, общини,
кметства и населени
места от Единния
класификатор на
административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Район

Задължително поле,
когато населеното място
е София, Пловдив или
Варна

•

Дали заема валидна
стойност от пакета
от данни „Данни за
районите в градовете
с районно делене от
Единния класификатор
на административнотериториалните и
териториални единици
(ЕКАТТЕ)“

ул./бул./пл./ж.к./кв.

Не се валидира

номер

Не се валидира

Документът не се
приема, когато
населеното място
е София, Пловдив
или Варна и полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Секция „Данни за превоза на горивото“
Вид на лицето

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред
НАП – юридическо
лице или чуждестранно
ЮЛ без служебен
номер в НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна
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Фирма – превозвач – Юридическо лице
Идентификатор

Наименование

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Юридическо
лице“

•
•
•

формат на въведения
ЕИК
формат на въведения
за служебен номер в
НАП
дали въведеният ЕИК,
съответно служебен
номер в НАП са
налични в регистъра
на ЗЛ

Извлича се от регистъра
на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Фирма – превозвач – Чуждестранно ЮЛ без служебен номер в НАП
Наименование

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Данъчен
идентификационен
номер в държавата
на установяване

Задължително поле,
когато държавата не е
от ЕС и когато за вид
на задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата не е от ЕС и
полето не е попълнено

ДДС номер

Задължително поле,
когато държавата е от
ЕС, когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ЮЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато
държавата е от ЕС и
полето не е попълнено

Транспортно средство
Вид на транспорта

Задължително поле

•

Дали заема валидна
стойност от
номенклатурата на
видовете транспорт

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Вид на
транспортното
средство

Задължително поле
за автомобилен и жп
транспорт, при другите не
се попълва

•

Дали заема валидна
стойност от
номенклатурата на
видовете транспортни
средства при шосеен
или железопътен
транспорт

Документът не се
приема, когато
транспортът е шосеен
или железопътен и
полето не е попълнено
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Регистрационен
номер

Задължително поле за
всяко ново добавено
транспортно средство

•

Формална валидация
за регистрационен
номер на транспортното
средство при шосеен
или железопътен
транспорт

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна
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Данни за водача на МПС
Секцията се попълва само за шосеен транспорт
Вид на лицето

Задължително поле при
шосеен транспорт

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред
НАП – физическо лице
или чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Физическо
лице“

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения
за служебен номер в
НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире);
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните полета
не са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Физическо лице
Идентификатор

•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато двете
полета не са попълнени
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указания формат
ДД.ММ.ГГГГ;
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Вид на документ за
самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
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Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

БРОЙ 40
Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Данни за лицето, физически предало горивото
Вид на лицето

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред
НАП – физическо лице
или чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения
за служебен номер в
НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире);
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните полета
не са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Физическо лице
Идентификатор

•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато двете
полета не са попълнени
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указания формат
ДД.ММ.ГГГГ;
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено
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Вид на документ за
самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Номер на документ
за самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Данни за лицето, физически получило горивото
Вид на лицето

Задължително поле

•

дали заема стойности
от номенклатурата на
видовете лица, които
могат да подават
документи пред
НАП – физическо лице
или чуждестранно ФЛ
без служебен номер в
НАП

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Задължително поле

•

формат на въведения
ЕГН
формат на въведения
ЛНЧ
формат на въведения
за служебен номер в
НАП
дали въведеният
ЕГН, ЛНЧ, съответно
служебен номер в
НАП са налични в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

дали се използват само
букви на кирилица и
символите интервал, ‘
(апостроф) и – (тире);
дали въведените
имена отговарят на
съответните имена в
регистъра на ЗЛ

Документът не се
приема, когато
задължителните полета
не са попълнени или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Физическо лице
Идентификатор

•
•
•

Трите имена

Задължителни полета са
име и фамилия, когато за
вид на задълженото лице
е избрано „Физическо
лице“

•

•

Чуждестранно ФЛ без служебен номер в НАП
Име и фамилия

Задължителни полета,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали са въведени на
латиница и символите
интервал, ‘ (апостроф)
и – (тире)

Документът не се
приема, когато двете
полета не са попълнени
или някоя от
посочените валидации
не е успешна

Дата на раждане

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

дали датата на раждане
е в указания формат
ДД.ММ.ГГГГ;
дали датата на раждане
не е по-голяма от
текущата

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

•

Държава

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна

Държава двубуквен
код

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

•

Дали заема валидна
стойност от пакета от
данни „Класификатора
на държавите“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено или
някоя от посочените
валидации не е
успешна
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Населено място по
постоянен адрес

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Вид на документ за
самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

Номер на документ
за самоличност

Задължително поле,
когато за вид на
задълженото лице е
избрано „Чуждестранно
ФЛ без служебен номер
в НАП“

Документът не се
приема, когато полето
не е попълнено

§ 42. Създава се приложение № 24 към
чл. 17, ал. 1:
„Приложение № 24
към чл. 17, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .................................................................................
(име, презиме и фамилия)
в качеството си на ………..……… на фирма ……………
за въвеждане в експлоатация и регистрация на
фискално устройство със следните данни:
1. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК
………..........................., ЕГН/ЛНЧ/служебен номер
от регистър на НАП …………………………......................
2. Собственост на ......................................................
..........................................................................................
(наименование и адрес на задълженото лице)
3. Търговски обект ………..……………………………………....
(вид и наименование)
4. Вид дейност на обекта: ……………………………………….……
..........................................................................................
(код и описание на дейността съгласно номенклатурата в таблица 1 към приложение № 17)
5. Адрес на обекта: ………………………………………………………
..........................................................................................
(посочва се и код по ЕКАТТЕ за населено място)
6. Фискално устройство модел: ..............................
.........................................................................................,
(наименованието на модела)
с централно регистриращо устройство ………………...
.........................................................................................,
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни
горива)
с бензино- (газо-) колонки тип ..............................
.........................................................................................,
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни
горива)
с нивомерна система тип ........................................
.........................................................................................,
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни
горива)
одобрен със свидетелство на БИМ № .................
.................................................................../………………..г.
7. Индивидуален номер на ФУ …............………..;
Индивидуален номер на ФП ……....................….……

“

8. Сервизна фирма: …………………………………………………
……………………………….........................................................
(ЕИК, наименование, адрес и телефон и e-mail на
сервизната фирма)
9. Сервизен договор № ....... .....................................
от ..................................................... г. подпис/печат
Дата: ……….....…
Заявител: ..............………......
(подпис, печат)
======= Попълва се от сервизната фирма
при регистрация на ФУ в НАП =========
1. ………………………………………………………………………………..
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
2. ……………………………………………………………………………………
(трите имена на упълномощеното физическо лице,
присъствало на регистрацията на ФУ)
………………………...............
(подпис на сервизния
техник)

……………………………..............
(подпис на упълномощеното лице)

Дата ……………..............“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 43. Лицата по § 3, т. 2 и по § 33 привеждат
дейността си в съответствие с изискванията
на тази наредба в срока, предвиден в § 15б от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за данък върху добавената стойност.
§ 44. (1) Лицата по чл. 3, които извършват
автомобилни превози по чл. 39 от Закона за
автомобилните превози, привеждат дейността
си в съответствие с § 20, т. 2 в сроковете, предвидени в § 2 от заключителните разпоредби
към Закона за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 50 от 2012 г.;
изм., бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.).
(2) До изтичането на сроковете по ал. 1 се
прилага досегашният ред за регистриране и
отчитане на продажбите.
§ 45. Петролните бази и неданъчните складове изготвят оборотна ведомост за наличните
количества горива към 1 май 2013 г., като
при поискване са длъжни да я предоставят
на органите по приходите.
§ 46. ФУ/ИАСУТД, одобрени до влизане в
сила на тази наредба, се считат за одобрени
и не се изисква преодобряване.
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§ 47. Всички издадени до 8 март 2013 г.
от ДАМТН удостоверения за регистрация на
сервизни фирми се считат за валидни.
§ 48. Одобряването на ФУ/ИАСУТД, за
които производителите или вносителите са
подали заявление до влизане в сила на тази
наредба, но процедурата не е приключила, се
извършва по досегашния ред.
§ 49. Свидетелство за регистрация на ФУ,
издадено до влизане в сила на тази наредба,
е валидно до издаване на ново свидетелство
в случаите, предвидени в тази наредба.
§ 50. Изискванията на § 35, т. 1 и § 39, т. 1
от тази наредба се отнасят за ФУ/ИАСУТД,
одобрявани след влизане в сила на тази наредба.
§ 51. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Калин Христов
3738

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3013
от 4 март 2013 г.

по административно дело № 9789 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Ваня Анчева, и членове: Павлина Найденова и Лозан Панов, с участието
на секретар-протоколиста Анелия Станкова
разгледа адм.д. № 9789 по описа за 2012 г. на
Върховния административен съд, седмо отделение, докладвано от председателя Ваня Анчева.
Производство по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на адв. Христо
Георгиев Георгиев – САК, срещу чл. 123 от
Правилника за администрацията в районните,
окръжните, административните, военните
и апелативните съдилища, издаден от Висшия съдебен съвет – ДВ, бр. 66 от 2009 г.
(ПАРОАВАС/правилника).
Жалбоподателят поддържа оплаквания за
нищожност на атакуваната подзаконова норма
с твърдения, че същата противоречи на чл. 17,
ал. 3 от Конституцията на Република България
(КРБ), както и на друг текст от същия правилник – чл. 115, ал. 2. Сочи, че с разпоредбата,
чиято валидност оспорва, се създава първична
уредба на правомощия на съда, каквито не са
предвидени нито в ЗСВ, нито в процесуалните
закони – ГПК, АПК, НПК. Моли за отмяна
на разпоредбата в цялост, алтернативно – само
в частта є „гаранция или“.
Ответникът – Висш съдебен съвет (ВСС/
съветът), чрез процесуалния му представител
оспорва жалбата в депозирано писмено становище, като счита същата за недопустима.
Моли за присъждане на разноски.
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Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
основателност на жалбата. Счита, че процесният правилник е валиден акт, приет от
ВСС в съответствие с делегираната му от
закона компетентност съгласно чл. 342, ал. 1
от Закона за съдебната власт (ЗСВ) във връзка с чл. 76, ал. 1 АПК и чл. 12 от Закона за
нормативните актове (ЗНА). Развива съображения за наличие на основания за отмяна на
оспорената разпоредба на чл. 123 ПАРОАВАС
поради несъответствието є с Конституцията
и с други актове от по-висока степен.
Върховният административен съд, в настоящия състав на седмо отделение, приема
жалбата за процесуално допустима. По този
въпрос е постановено окончателно определение № 14207 от 13.11.2012 г. по адм.д.
№ 12622/2012 г. на петчленен състав на Върховния административен съд, което по силата
на чл. 224 във връзка с чл. 236 АПК е задължително за настоящия тричленен състав.
За да се произнесе по съществото є, съдът
съобрази следното:
Оспорената разпоредба на чл. 123 ПАРОАВАС
предвижда, че при служебно издаване на изпълнителен лист срещу лице, в полза на което
има към делото гаранция или лична сума, се
извършва прихващане с разпореждане и се
издава изпълнителен лист само за разликата
между дължимата и наличната сума. Прихванатата сума се внася в бюджета на съдебната
власт. Когато присъдената сума е по-малка
от гаранцията, разликата се освобождава с
отбелязване върху гърба на банковото удостоверение.
Правилникът, в който се съдържа атакуваният текст, е приет на основание чл. 342, ал. 1
ЗСВ, по силата на който Висшият съдебен съвет
приема правилници за администрацията на органите на съдебната власт. Видно от очертания
в чл. 342, ал. 2 ЗСВ обхват на законово делегираното на ВСС правомощие, с правилниците се
определят звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията
на работата в администрацията на органите
на съдебната власт, длъжностното разписание,
типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на
конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по назначаването
им. Следователно, по своята правна същност
и съдържание правилникът има характер на
вътрешноустройствени правила, касаещи администрацията на органи на съдебната власт
и организацията на тяхната работа. Висшият
съдебен съвет като конституционно създаден,
специфичен колективен административен орган
на съдебната власт, чиято основна цел е да
осигурява независимостта є, има точно определени административни и организационни
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правомощия, които включват и издаването на
вътрешни актове от категорията на процесния. Разглежданият подзаконов акт съдържа
правила от устройствен и организационнотехнически характер и има за предмет на
уредба функциите и организацията на работа
на отделните звена от администрацията, подпомагаща правосъдните органи. От цялостния
прочит на разпоредбите от глава шестнадесета,
раздел III от ПАРОАВАС, където систематично е включена обжалваната норма, е видно,
че същите регламентират организацията на
администрацията на районните, окръжните,
административните, военните и апелативните
съдилища и вътрешния ред на тяхната дейност
и по-конкретно – визират задължения на съдебното деловодство, свързани с обезпечаване и подпомагане дейността на съдилищата.
Изводът, че приеманите от ВСС правилници
представляват вътрешни правила, се подкрепя
и от Решение № 10 от 15.11.2011 г. по конст.
дело № 6 от 2011 г. на Конституционния съд
на РБ, който се е произнесъл в този смисъл.
Ето защо, с оглед предоставената му от закона
компетентност да приема правилници, характеризиращи се като актове от вътрешнослужебно естество, настоящият състав намира, че
обжалваната разпоредба не е нищожна.
Налице са обаче основанията на чл. 146,
т. 4 и 5 АПК, обуславящи отмяната є като
незаконосъобразна.
Разпоредбата на чл. 123 ПАРОАВАС, която е с вътрешнослужебен характер, с оглед
предвиденото в нея служебно прихващане на
суми във връзка с процедурата по издаване
на изпълнителен лист засяга права и законни
интереси на гражданите или юридическите
лица, които попадат в хипотезата є.
Съгласно чл. 15, ал. 1 ЗНА нормативният
акт следва да съответства на Конституцията
и на другите нормативни актове от по-висока
степен, а видно от ал. 3 на същата норма,
ако постановление, правилник, наредба или
инструкция противоречат на нормативен акт
от по-висока степен, правораздавателните
органи прилагат по-високия по степен акт.
Общо правило във всички процесуални закони, прилагани от правосъдните органи, е, че
за присъдените по делото разноски се издава
изпълнителен лист от първоинстанционния
съд. Текстът на чл. 115, ал. 2 от правилника, на
който се позовава жалбоподателят, възпроизвежда чл. 416, ал. 4 НПК – когато с присъдата
е наложена глоба или са присъдени в полза
на държавата обезщетения, съдебни разноски
и такси, съдът издава изпълнителен лист и го
изпраща на съответния орган за изпълнение.
При всички случаи съдържанието на изпълнителния лист следва изцяло да кореспондира на
съответния осъдителен диспозитив на съдебния
акт, независимо дали е за обезщетение, разноски или други суми, присъдени в полза на
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една страна срещу друга, като това важи и за
случаите на служебно издаване на такъв. От
анализа на процесуалните норми в НПК, ГПК,
АПК и ДОПК е видно, че служебно прихващане
на суми при издаване на изпълнителен лист
не е предвидено. Внасянето от страната, срещу
която се издава изпълнителният лист, гаранция,
лична сума, обезпечение и др. е въз основа на
конкретно правно основание за изпълнение
на определените в закона предназначение и
функции и се освобождава или се задържа при
предвидените в закона условия и ред – арг.:
чл. 61 и 66 НПК. Дължимите суми, за които
се издава изпълнителният лист, също се реализират по предвидения в процесуалните закони
ред и способи в рамките на изпълнителното
производство. Поради това служебно прихващане на тези суми по почин на съда с негово
разпореждане и издаване на изпълнителен лист
само за разликата между дължимата и наличната сума е недопустимо и в противоречие с
установения правен ред, респ. влиза в колизия с
един от основните принципи на правовата държава – принципа за законност. Същият извод
важи и по отношение на регламентираното в
чл. 123, изр. 2 от правилника правило, че ако
присъдената сума е по-малка от гаранцията,
се освобождава само разликата. При наличие
на изрична законодателна уредба на изпълнителния процес във връзка със събирането на
вземания и при отсъствие на законова възможност за служебно прихващане на следващите
се от осъдителен съдебен акт дължими суми с
налични суми по делото в полза на осъдената
страна разпоредбата на чл. 123 ПАРОАВАС
в нейната цялост се явява незаконосъобразна
поради противоречие с материалния закон и
като такава следва да се отмени.
В заключение съдът счита за необходимо
да отбележи, че влязлото в сила Решение
№ 500 от 16.01.2006 г., постановено по адм.д.
№ 5722/2005 г., касае текста на чл. 91 от отменения Правилник за съдебната администрация
в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, издаден от министъра на
правосъдието на Република България (обн.,
ДВ, бр. 95 от 26.10.2004 г.; отм., ДВ, бр. 9 от
29.01.2008 г.), поради което хипотезата на чл. 177,
ал. 3 във връзка с чл. 196 АПК е неприложима.
Водим от изложеното и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК, Върховният административен съд, седмо отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 123 от Правилника за администрацията в районните,
окръжните, административните, военните и
апелативните съдилища, приет от Висшия
съдебен съвет – ДВ, бр. 66 от 2009 г.
Решението не е обжалвано по реда и в
сроковете, предвидени в АПК, и влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Георги Колев
3396
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАПОВЕД № Із-679
от 2 април 2013 г.
На основание чл. 21, т. 11а от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 151,
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
Министерството на вътрешните работи нареждам:
1. Определям числеността на държавните
служители с висше образование, на държавните
служители със средно образование и на лицата,
работещи по трудово правоотношение, както
следва:
– държавни служители с висше образование – 17 210 щатни бройки;
– държавни служители със средно образование – 31 065 щатни бройки;
– лица, работещи по трудово правоотношение – 6895 щатни бройки.
2. Отменям Заповед № Із-1101 от 31.05.2012 г.
(ДВ, бр. 47 от 2012 г.) относно определяне на
числеността на държавните служители с висше
образование, на държавните служители със средно
образование и на лицата, работещи по трудово
правоотношение в МВР.
Изпълнението на заповед та възлагам на
директора на специализирана административна
дирекция „Човешки ресурси“ – МВР.
Заповедта влиза в сила от 5 април 2013 г.
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Министър:
П. Първанова

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-413
от 29 април 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по Общоевропейския транспортен коридор № ІV в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание § 124 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ПЗР на ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82 от
2012 г.) и чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията му преди
изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от
2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5 и 6 ЗУТ(в редакцията им преди изменение
и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.);
писма на Агенция „Пътна инфраструктура“ с
изх. № 04-16-758 от 19.04.2013 г. и изх. № 04-16768 от 22.04.2013 г.; писмо на Министерството

на регионалното развитие и благоустройството с
изх. № 90-03-1067 от 19.11.2012 г. за разрешаване
изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП);
съобщаване на ПУП – ПП със съобщения в ДВ,
бр. 4, 6 и 21 от 2013 г.; констативни протоколи от
18.02.2013 г. от Община Дупница и Община Бобов
дол, констативен акт от 15.04.2013 г. от Община
Кочериново, служебна бележка от 25.02.2013 г.
от Община Бобошево и писмо изх. № П-03-1341
от 17.04.2013 г. от Община Благоевград за постъпили възражения; протоколи от 4.02.2013 г.,
5.02.2013 г. и 6.02.2013 г. от проведени обществени
обсъждания; Решение № 42 от протокол № 2 от
22.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Дупница,
Решение № 38 от протокол № 4 от 3.04.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Бобов дол, Решение № 330
от протокол № 29 от 12.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Бобошево, Решение № 60 от протокол
№ 7 от 18.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Кочериново, и Решение № 11 по протокол № 1 от
25.01.2013 г. на Общинския съвет – Благоевград,
за съгласуване на ПУП – ПП; Решение № ЕО-7
от 2013 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка на Министерството на околната среда и водите (МОСВ);
писма изх. № 12-00-647 от 24.04.2013 г. и № ЕО-27
от 24.04.2013 г. на МОСВ; Решение № КЗЗ-05 от
15.04.2013 г. на Комисията за земеделските земи
за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи; писмо на Изпълнителната
агенция по горите с рег. индекс ИАГ-5325 от
5.02.2013 г. за възлагане изработването на парцеларен план; решение за предварително съгласуване за учредяване на безсрочен сервитут
върху поземлен имот в горска територия – частна
държавна собственост, с рег. индекс ИАГ-17932
от 25.04.2013 г.; разпореждане за допускане на
предварително изпълнение на решение за предварително съгласуване за учредяване на безсрочен
сервитут върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, с рег. индекс
ИАГ-17994 от 26.04.2013 г.; съгласувателни писма
изх. № ЗЗ-НН-56 от 25.01.2013 г. и № ЗЗ-НН-56
от 25.04.2013 г. от Министерството на културата; становище рег. № ПО-281 от 11.01.2013 г.
на Главна дирекция „Пожарна безопастност и
защита на населението“; писмо рег. № ДС-7673,
екз. № 1 от 15.02.2013 г. от Министерството на
вътрешните работи (МВР) – дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“;
писмо рег. № 1335, екз. № 2 от 13.03.2013 г. от
МВР – дирекция „Национална система 112“; становище рег. № 05-00-2 от 5.02.2013 г. от Министерството на отбраната; писмо изх. № 26-1233-7
от 26.11.2012 г. от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД; писмо изх. № ЦУ-ПМО-7132
от 14.11.2012 г. от „Електроенергиен системен
операт ор“ – Е А Д; писмо изх. № 120 0653693
от 10.05.2012 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № ВК-01-52 от 5.03.2013 г.
от Басейнова дирекция „Западнобеломорски
район“ – Благоевград; съгласувателно писмо
изх. № 27 от 12.02.2013 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Дупница; писмо изх. № 4417
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от 19.12.2012 г. от „Водоснабдяване и канализация – Дупница“ – ЕООД; становище изх. № 663
от 25.04.2013 г. от „Кюстендилска вода“ – ЕООД;
писмо изх. № БТГ-24-00-3636 от 5.12.2012 г. от
„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № ЖИ-24030
от 3.12.2012 г. от ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; становище рег.
индекс 12-00-1042 от 13.12.2012 г. от „Българска
телекомуникационна компания“ – АД; писма с
изх. № 5892 от 22.11.2012 г. и № 2468 от 18.04.2013 г.
от „Мобилтел“ – ЕАД, София; съгласувателно
писмо № NID/ID-020 от 4.05.2012 г. от „Космо
България Мобайл“ – ЕАД; протокол № УТ-0102-10 от 26.04.2013 г. от Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ за разглеждане на проекта
и постъпилите по него възражения и Решение
№ 250 от 24.04.2013 г. на Министерския съвет,
с което обектът е определен за национален и с
национално значение, одобрявам подробен устройствен план – парцеларeн план за обект: АМ
„Струма“ ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград“ от км
322+000 до км 359+483,52, засягащ землищата на
гр. Дупница, с. Баланово, с. Блатино, с. Джерман, община Дупница; с. Големо село, община
Бобов дол; гр. Бобошево, с. Усойка, с. Слатино,
с. Сопово, с. Блажиево, с. Висока могила, община Бобошево; гр. Кочериново, с. Бараково,
с. Мурсалево, с. Боровец, с. Драгодан, община
Кочериново, област Кюстендил, и с. Бело поле,
с. Българчево, с. Зелен дол, община Благоевград,
област Благоевград, съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобри организацията
и условията на пътната инфраструктура, за да се
гарантират животът и здравето на гражданите
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси, разпореждам предварително изпълнение на заповедта.
Мотиви:
1. Автомагистрала „Струма“ представлява
част от Общоевропейския транспортен коридор
№ ІV, свързващ Германия с Турция, през Чехия,
Австрия, Словакия, Унгария, Румъния, България.
2. Трафикът по използвания към момента път
Е-79 е натоварен, поради което са налице чести
пътнотранспортни произшествия. С изграждането
на АМ „Струма“ този проблем ще бъде разрешен.
3. Допускането на предварително изпълнение ще допринесе за осигуряването на модерни
експлоатационни условия, ще подобри стандарта
на транспортно обслужване на международния
и вътрешния трафик, ще подобри безопасността и сигурността на движението и ще улесни
придвижването на хора и стоки от Европа през
България.
Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез МРРБ.

3747

Министър:
Ек. Захариева
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СО-РД-40-39
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.1038 с площ на частта 115 кв. м по
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, попадаща в обект: „Улица от о.т. 179 до
о.т. 180, квартал 23А, м. Овча купел, съгласно ЗРП
на м. Кв. Овча купел – актуализация“, одобрен с
Решение № 111 по протокол № 32 от 10.12.2001 г.
и Решение № 24 по протокол № 36 от 15.04.2002 г.
на СОС, ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект –  
публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на Първан Кирилов
Първанов.
Определям сумата на парично обезщетение в
общ размер 6527,40 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, и след 25.05.2013 г. започва изплащането
на определеното обезщетение по сметка на правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред
Административния съд – София-град.
Кмет:
Й. Фандъкова
3588
ЗАПОВЕД № СО-РД-40-40
от 18 април 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС нареждам:
Отчуждавам реална част от ПИ с идентификатор 68134.4337.1039, с площ на частта 13 кв. м по
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, попадаща в обект: „Улица от о.т. 179 до
о.т. 180, квартал 23А, м. Овча купел, съгласно ЗРП
на м. Кв. Овча купел – актуализация“, одобрен с
Решение № 111 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. и
Решение № 24 по протокол № 36 от 15.04.2002 г. на
СОС, ПРЗ, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост, за задоволяване на
неотложна общинска нужда, която не може да бъде
задоволена по друг начин.
Имотът е собственост на:
Иван Методиев Радоев – 15/24 ид. ч.;
Емилия Методиева Атанасова – 9/24 ид. ч.
Определям сумата на парично обезщетение в
общ размер 422,76 лв., разпределена, както следва:
Иван Методиев Радоев – 264,22 лв.;
Емилия Методиева Атанасова – 158,54 лв.
Сумата се внася в „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, и след 25.05.2013 г. започва изплащането
на определеното обезщетение по сметка на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ – СО, пред
Административния съд – София-град.
Кмет:
Й. Фандъкова
3589
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82. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Ортопедия и травматология“
за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология
на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ – Горна баня,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1614,
бул. Н. Петков 56, при секретаря на изп. директор,
тел.: 02/8181750.
3453
83. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Фармакология
(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите на Катедра по фармакология и токсикология
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1431, ул.
Здраве 2, ет. 3, стая 318, Катедра по фармакология
и токсикология, тел.: 02/9172714, 02/9520539.
3454
84. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Гастроентерология“ за нуждите на Клиничен център по гастроентерология на
база УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1527, ул. Бяло
море 8, тел. 02/9432263.
3455
85. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт по професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност „Oбща хирургия“ за нуждите
на Клиничен център по гастроентерология на база
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1527, ул. Бяло
море 8, тел. 02/9432263.
3456
33. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт по професионално направление
7.4. Обществено здраве и научна специалност
„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по икономика на здравеопазването със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки и
подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море
8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Факултет
по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
304 (Деканат на ФОЗ).
3398
4. – Община Велинград съобщава на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че са изработени проекти на
подробни устройствени планове – план за регулация
на с. Враненци, с. Горна Дъбева и с. Биркова, всичките в община Велинград. Проектите се намират
в стая № 2 (отдел „КРЗП“) на Община Велинград.
Заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения по проектите в едномесечен срок от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“
пред кмета на община Велинград.
3518
26. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищни образувания, представляваща
реконструкция на електропровод ВЛ 110 kV
,,Брястово“ пред п/ст ,,Каварна“ – преместване на
стълб № 85 в имот с идентификатор 35064.112.19,
землище гр. Каварна, община Каварна, област
Добрич. Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при
Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
с проекта и да направят писмени искания, предложения и възражения по него до общинската
администрация – Каварна.
3544
8. – Областният управител на област с административен център гр. Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ
обявява, че е одобрил технически инвестиционен
проект и е издал Разрешение за строеж № РС-31 от
24.04.2013 г. на „Ситигаз България“ – ЕАД, София,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Адам Мицкевич 4а, ЕИК 131285259, представлявано
от г-н Бруно Тани – в качеството му на възложител
за: обект: „Газоснабдяване на общини Септември,
Ракитово, Велинград“, област Пазарджик. Подобект:
Главен разпределителен газопровод извън урбанизираната територия за газоснабдяване на община
Велинград – етап 2 (ТТР 19В.2.2012), намиращ се в
землищата на с. Дорково и гр. Костандово, община
Ракитово, и в землището на Велинград, община
Велинград, област Пазарджик. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 149,
ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Върховния админис
тративен съд.
3698
63. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПР – ПЗ за ПИ № 009151, местност Карамана в землище с. Градина, община Първомай,
област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди за изграждане на обект: „Складова база за
хранителни продукти (млечни)“. Проектът е изложен
в общинската администрация – гр. Първомай, стая
№ 107. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да подават писмени възражения
по проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинска администрация – гр.
Първомай.
3632
4. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места за обект: „Напорна
канализация от КПС 1 до РШ 1 до довеждащ колектор „Созопол“, местност Света Марина, землище
гр. Созопол“, с трасе и сервитути в обхват на част
от поземлен имот № 67800.36.106 и сервитута на
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пътя Бургас – Созопол в участъка между къмпинг
„Златна рибка“ – гр. Созопол, землище Созопол.
„Проектиране и изграждане на напорна канализация
от КПС 1 до РШ 1 до довеждащ колектор „Созопол“
е обявен с Решение № 338 от протокол № 14 от
2.11.2012 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, за
обект от първостепенно значение за Община Созопол.
Проектът се намира в сградата на община Созопол.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план пред общинската администация.
3604
10. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за свързващ подземен електропровод 20 kV в землищата на с. Сноп и с. Житен, община
Генерал Тошево, и с. Добрин, община Крушари. На
територията на община Крушари трасето преминава
през ПИ № 21470.29.153, ПИ № 21470.29.136, ПИ
№ 21470.29.149, ПИ № 21470.29.148, ПИ № 21470.0.169,
ПИ № 21470.29.34 и ПИ № 21470.29.159 в землището на с. Добрин. Проектът е изложен в стая
201 в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
заинтересуваните лица могат да се запознаят с него
и да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до общинската администрация.
3463

СЪДИЛИЩА
13. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито
съдебно заседание през юни 2013 г. ще се разгледат
посочените по-долу дела по отделения и дати, както
следва:
НА 3.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1725/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 671/2012 по
описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Райко
Станчев Диков, Сливен, местност Дюлева река,
вила 52, срещу Еленка Русева Минчева, Сливен, кв.
Клуцохор, бл. 15, вх. Г, ет. 4, ап. 11.
Второ гражданско отделение, 1810/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 189/2012 по
описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Фатме
Исмаил Юсеин чрез адвокат Стоянка Дойчева,  Силистра, ул. Христо Ботев 2, ет. 4, офис 5, срещу Ана
Маринова Брайкова чрез адвокат Петрана Ненчева,
Силистра, ул. Петър Берон 1, блок ОНС; Ибрям Акиф
Алиш, с. Брадвари, област Силистра, ул. Победа 3.
Второ гражданско отделение, 1986/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 296/2012
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Силвия Младенова Ангелова-Томова чрез адвокат
Цветан Томов, София, ул. Денкоглу 1, ет. 1, срещу
Валентина Владимирова Алексиева, София, ж.к.
Обеля, бл. 119, вх. Б, ет. 5, ап. 31; Пламен Димитров
Иванов, гр. Нови Искър, ул. Победа 7; Владимир
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Гълъбов Николов, гр. Нови Искър, ул. Липите 13;
Васил Гълъбов Николов, гр. Нови Искър, ул. Липите 13; Детелина Георгиева Николова, София, ж.к.
Надежда 2, бл. 256, вх. А, ет. 13, ап. 72; Виолета
Георгиева Попова, София, ж.к. Люлин, бл. 810,
вх. А, ет. 7, ап. 19.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 566/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 1884/2011
по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Веска
Крумова Георгиева, Бургас, кв. Ветрен, ул. България
18; Георги Колев Георгиев, Бургас, кв. Ветрен, ул.
България 18, срещу Иванка Желева Попова чрез
адвокат Мартин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Петър Николов Попов чрез адвокат
Мартин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов
8, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 859/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 343/2011
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от
Иванка Кръстева Колева, Пловдив, ул. Вяра 6, срещу
Катя Стефанова Колева, гр. Гълъбово, ул. Панега
2А, и страна дирекция „Социално подпомагане“, гр.
Гълъбово, ул. Георги Бенковски 13.
Четвърто гражданско отделение, 905/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
193/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от „Победа“ – АД, Бургас, ул. Одрин 15,
срещу Григор Иванов Иванов, Велико Търново, ул.
Панайот Волов 3, ет. 3, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 1038/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
267/2012 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „КА – 5“ – АД, София, ул. Ами Буе 33, срещу
Петър Вълов Цветков чрез адвокат Явор Симеонов
Семков, Враца, ул. Георги Пенчев 2, и трета страна
ЗАД „ДЗИ“ чрез адвокат Ефросина Тодорова Григорова, Враца, ул. Иванка Ботева 22.
НА 4.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 52/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 1496/2011
на Окръжен съд Варна, подадена от Маргарита
Тодорова Иванова чрез адвокат Маргита Тодорова,
Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх.  А, ет. 1, срещу
Христо Василев Христов чрез адвокат Диана Белчева, Варна, ул. Поп Харитон 22; Иванка Петрова
Христова чрез адвокат Диана Белчева, Варна, ул.
Поп Харитон 22.
Първо гражданско отделение, 1352/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 359/2012 по
описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Иван
Павлов Иванов чрез адвокат Любка Георгиева, Кюстендил, ул. Търговска 3; Румен Павлов Миленов чрез
адвокат Любка Георгиева, Кюстендил, ул. Търговска
3, срещу Лиляна Кирилова Георгиева чрез адвокат
Бойко Иванов, Кюстендил, ул. Търговска 3; Иван
Кирилов Митрев, с. Копиловци, област Кюстендил.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1317/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 365/2012
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
СД „Квинс – Агро и сие“ чрез адвокат Иво Иванов
Иванов, Търговище, ул. Стара планина 10, срещу
„КТМ ЕКС“ – ЕООД, Варна, ул. Отец Паисий 22,
ет. 3, ап. 9.
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Второ гражданско отделение, 1872/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 75/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Министерството на вътрешните работи, София, ул.
Шести септември 29, срещу Радка Христова Беделева,
София, ж.к. Банишора, бл.  53, вх.  А, ет. 6, ап. 14;
Борислав Христов Беделев, София, ж.к. Западен
парк, бл.  3, вх.  А, ет. 1, ап. 3; Валентина Георгиева
Николова, София, ж.к. Овча купел, бл.  415, вх.  В,
ет. 2, ап. 21; Силвия Димитрова Гъделева, София,
ул. 132 (стара Изгрев)  № 15, ет. 5, ап. 18; Йордан
Иванов Митков, София, ул. Драгалевска 23, вх.  Д,
ет. 7, ап. 74, и контролираща страна държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството с главен юрисконсулт Десислава Ганева, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1006/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 4163/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Цветана Божилова Стефанова чрез адвокат Марио
Топчийски, София, ул. Цар Асен 2Б, срещу Васил
Иванов Горанов чрез адвокат Станимир Иванов
Христов, София, ул. Иван Денкоглу 26, ет. 3, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1247/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 5918/2011
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Чавдар Радев Славов чрез адвокат Маргарита Рангелова, София, ул. У. Гладстон 9, ет. 2, срещу Елеанка
Петкова Гонгалова чрез адвокат Филип Редославов
Рачев, София, ул. Аксаков 28, ет. 2, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1259/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
16607/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Александър Христов Харизанов, София,
ул. Липа 4, ет. 1, кв. Лозенец, срещу Светлана Бог
данова Колева чрез адвокат пълномощник Албена
Койчева, София, ул. Доктор Георги Вълкович 8,
ет. 2, офис Г.
Четвърто гражданско отделение, 1298/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
3870/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Мотобул“ – ЕООД, чрез адвокат Ради
Георгиев, София, бул. Христофор Колумб 43, срещу Петьо Кръстев Налбантов чрез пълномощник
Минчо Иванов Арбов, София, бул. Македония 10,
вх.  2, ет. 1, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1399/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
11184/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлиана Александрова Зографова чрез
адвокат Христо Тепавичаров, София, ул. Кръстьо
Сарафов 27, срещу Министерството на финансите,
София, ул. Г. С. Раковски 102; Летище Стара Загора, Драматичен театър – Ямбол, Ямбол, ул. Г. С.
Раковски 20; „Музика“ – ЕООД, Бургас, пл. Баба
Ганка 9; „Български пощи“ – ЕАД, София, ул. Арсо
Пандурски, бл.  31; „Холдинг Български държавни
железници“ – ЕАД, София, ул. Иван Вазов 3.
НА 5.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 805/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 2402/2011
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Златка
Николаева Христова чрез адвокат Петър Стефанов
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Обретенов, Варна, ул. Македония 26А; Красен
Георгиев Подгорски чрез адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2; Веселина
Щерева Подгорска чрез адвокат Бранимир Балачев,
Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2, срещу Петър
Николаев Василев, Варна, ул. Княз Борис Първи
133, ет. 4, ап. 18.
Първо гражданско отделение, 1210/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 264/2012 по
описа на Окръжен съд Смолян, подадена от етажна
собственост в комплекс „Стената“, к.к. Пампорово,
с управител Георги Тодоров Узунов чрез адвокат
Петър Юруков, Пловдив, ул. Мария Кюри 1, срещу Илко Николов Николов чрез адвокат Димитър
Любомиров Русев, Пловдив, ул. Виктор Юго 14А,
ет. 3; Петя Илкова Николова чрез адвокат Димитър Любомиров Русев, Пловдив, ул. Виктор Юго
14А, ет. 3; Костадин Николов Узунов чрез адвокат
Димитър Любомиров Русев, Пловдив, ул. Виктор
Юго 14А, ет. 3; „Агентурна агенция ДД“ – ЕООД,
София, с управител Даниела Цветанова Дикова чрез
адвокат Димитър Любомиров Русев, Пловдив, ул.
Виктор Юго 14А, ет. 3.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 927/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 682/2008
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Александра Димитрова Урумова чрез адвокат Владимир
Скочев, Варна, ул. Н. Вапцаров 3, вх.  Г, ет. 8, офис
21; Георги Николаев Янакиев, София, ж.к. Дружба
2, бл.  511, вх.  Г, ет. 7, ап. 19; Мария Николаева
Янакиева, непълнолетна, действаща със съгласието
на майка си Нина Стойчева Янакиева, София, ж.к.
Дружба 2, бл.  511, вх.  Г, ап. 19; Нина Стойчева
Янакиева, София, ж.к. Дружба 2, бл.  511, вх.  Г,
ет. 7, ап. 19, срещу Юри Николаев Николов,София,
кв. Изток, ул. Фр. Жолио-Кюри, бл.  87, ет. 5, ап. 19;
Ради Борисов Темелков чрез адвокат Николай
Николов, Варна, бул. Вл. Варненчик 138; Бонка
Димова Янакиева, Варна, ж.к. Чайка, бл.  42, ет. 9,
ап. 33, и контролираща страна дирекция „Социално
подпомагане“, София, бул. Ал. Стамболийски 173.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1166/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
1266/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Кузман Георгиев Гиров чрез адвокат
Пламен Цанков, София, ул. Неофит Рилски 13,
вх. Б, ет. 4, ап. 17; Наташка Ангелова Гирова чрез
адвокат Пламен Цанков, София, ул. Неофит Рилски
13, вх. Б, ет. 4, ап. 17, срещу Момчил Савов Савов,
Пловдив, ул. Бетховен 2.
Четвърто гражданско отделение, 1179/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 125/2012
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2, срещу Али Османов Атибов чрез адвокат
Стоян Петров, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 67.
Четвърто гражданско отделение, 1219/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
4491/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Транспортстрой“ – АД, представлявано
от Таня Станимирова Ненкова – изпълнителен директор, чрез адвокат Мария Въльовска, София, ул.
Граф Игнатиев 6, ет. 3, срещу Цветанка Миронова
Янакиева, София, ж.к. Надежда 3, бл. 306, вх. А,
ет. 1, ап. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 1353/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 791/2012
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
дирекция „Национален парк Рила“, представлявана
от директора Красимир Чавдаров Андонов, Благоевград, кв. Вароша, ул. Бистрица 12В, срещу Димитър
Кирилов Аджев, Благоевград, ул. Дойран 13.
НА 6.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 103/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 596/2011 по
описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Иван
Георгиев Масларски чрез адвокат Георги Пашов,
Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 2, срещу Емил Георгиев Масларски, Дупница, ж.к. Дупница, бл. 1, ет. 9,
ап. 53; Наталия Георгиева Нешкова, област Враца,
община Криводол, с. Главаци; Николина Георгиева
Минкова, с. Ръждавица, област Кюстендил; Нора
Георгиева Портарска чрез адвокат Ирина Ильова,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 262/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 3385/2008 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Радка
Георгиева Жекова-Славеева чрез адвокат Красимира
Иванова, София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2;
Марийка Кирилова Жекова чрез адвокат Красимира
Иванова, София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2;
Милена Георгиева Жекова чрез адвокат Красимира
Иванова, София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2,
срещу Българската академия на науките, София, ул.
15 ноември 1.
Първо гражданско отделение, 285/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 624/2011 по
описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Весела
Александрова Матеева чрез адвокат Светлена Бъчварова, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 2,
кантора 23, срещу Деян Богомилов Йоцов чрез
особен представител Радина Карастоянова, Шумен,
ул. Съединение 109, офис 1; Николинка Стратиева
Матеева чрез адвокат Светлена Бъчварова, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 2, кантора 23; Гичо
Христов Тодоров чрез адвокат Александър Асенов,
Варна, ул. Черни връх 62, ет. 1 (ЦПП Знание);
Христиан Гичев Христов чрез адвокат Александър
Асенов, Варна, ул. Черни връх 62, ет. 1 (ЦПП Знание);
Маргаритка Христова Йоцова чрез адвокат Галина
Ганева, Шумен, пл. Освобождение 12, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 447/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 159/2011
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Димитър Александров Кадев чрез адвокат Михаела
Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
ет. 3, офис 3; Елена Александрова Пенгьова чрез
адвокат Владимир Петров, София, ж.к. Младост,
бл. 98В, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу Община Банско
чрез адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18.
Първо гражданско отделение, 527/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 488/2008
на Окръжен съд Благоевград, подадена от Мария
Йорданова Климентиева чрез адвокат Стефка Йорданова Костадинова-Венчева, София, бул. Патриарх
Евтимий 21Б; Катя Иванова Загорчина чрез адвокат
Стефка Костадинова-Венчева, София, бул. Патриарх
Евтимий 21Б; Гюрга Паскалева Доева чрез адвокат
Стефка Костадинова-Венчева, София, бул. Патриарх
Евтимий 21Б; Ваня Димитрова Бонева чрез адвокат
Стефка Костадинова-Венчева, София, бул. Патриарх
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Евтимий 21Б; Нели Димитрова Доева чрез адвокат
Стефка Костадинова-Венчева, София, бул. Патриарх
Евтимий 21Б, срещу Незабравка Николова Игнатова
чрез адвокат Диана Табутова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, офис 104; Владимир Николов Доев
чрез адвокат Диана Табутова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, офис 104; Христо Григоров Доев,
Благоевград, ул. Братя Иванови 8; Нада Йорданова
Кръстева, Благоевград, ул. Ген. Тодоров 1.
Първо гражданско отделение, 880/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 3528/2007 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Стоянка
Христова Данова чрез адвокат Гунев, София, ул.
Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9; Радка Груева Данова чрез
адвокат Гунев, София, ул. Парчевич 37Б, ет. 3, ап. 9,
срещу държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 889/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1107/2011
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Авелинка Костадинова Тумбева чрез адвокат Пенка
Денчева, София, ул. Ивайло 28, ет. 4; Гешо Ванков
Муколов чрез адвокат Пенка Денчева, София, ул.
Ивайло 28, ет. 4, срещу Иван Атанасов Комаров
чрез адвокат Цветан Благоев Джигански, София, ул.
Бр. Миладинови 5, ет. 5; Митра Николова Витанова,
с. Бачево, област Благоевград; Румяна Щерюва Витанова, с. Бачево, област Благоевград; Сашо Щерев
Витанов, с. Бачево,  област Благоевград; Любомир
Петров Дамянов, Разлог, ул. Иван Даскала 2, ет. 6,
ап. 16; Райна Костадинова Манушкина, с. Бачево,  
област Благоевград;   Никола Витанов Колчев, с.
Бачево, област Благоевград; Маргарита Щерева
Дамянова, Разлог, ул. Иван Даскала 2, ет. 6, ап. 16;
Мария Витанова Колчева, Разлог, ул. Голак 39; Иван
Георгиев Витанов, Разлог, ул. Св. св. Кирил и Методий 111; Иван Витанов Колчев, с. Бачево, област
Благоевград; Елена Костадинова Демерджиева, с.
Бачево, Благоевград; Васка Асенова Мутафчийска, с.
Бачево, област Багоевград; Мария Атанасова Рашева,
с. Бачево, област Благоевград; Спас Асенов Комаров, с. Бачево, област Благоевград; Елена Иванова
Чинкова, с. Бачево, област Благоевград.
Първо гражданско отделение, 898/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 5346/2011 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Жива
Иванова Фикова чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; Столична
община, София, ул. Освобождение 25; Иван Петров
Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Вера Тодорова Въжарова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Константин Петров Въжаров
чрез адвокат Катерина Михайовска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Мария Петрова Каназирска-Василева
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Андреа Алкалай чрез адвокат
Катерина Михайовска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Мирна Барбара Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Йосиф
Алкалай чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Неделя Петрова Шишкова
чрез адвокат Илияна Вълчанова, София, ул. Света
София 88, ет. 3; Иван Петров Въжаров чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Константин Петров Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3.
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Първо гражданско отделение, 1218/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1761/2012 по
описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иванка
Митева Йорданова чрез адвокат Дора Митева, Варна,
ул. Авксентий Велешки 16, срещу Росица Цонева
Георгиева чрез адвокат Снежина Ковачева, Варна,
ул. Цар Симеон І   № 6А, ет. 1; Йордан Николов
Йорданов чрез адвокат Снежина Ковачева, Варна,
ул. Цар Симеон І  № 6А, ет. 1; Иван Минков Тонков
чрез адвокат Иво Василев, Варна, ул. Хаджи Стамат
10, ет. 1, ап. 1; Здравка Гочева Тонкова чрез адвокат
Иво Василев, Варна, ул. Хаджи Стамат 10, ет. 1, ап.1;
Николай Цонев Георгиев, Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл.  216, вх.  2, ет. 6, ап. 29.
Първо гражданско отделение, 1497/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 2017/2006
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Константин Петров Въжаров чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Иван
Петров Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Жива Иванова
Фикова чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Мирна Барбара Алкалай
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Андреа Алкалай чрез адвокат
Катерина Михайовска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Йосиф Алкалай чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Мария
Петрова Каназирска-Василева чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Неделя
Петрова Шишкова чрез адвокат Илияна Вълчанова,
София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу Параскева
Владимирова Кучева, София, ул. Кораб планина 35;
Иво Владимиров Цеков, София, ул. Кораб планина
35; Стоян Мирков Мирков чрез адвокат Катерина
Иванова, София, ул. Алабин 42, ет. 1; Анастасия
Денева Миркова чрез адвокат Катерина Иванова,
София, ул. Алабин 42, ет. 1; Мирко Георгиев Мирков
чрез адвокат Екатерина Иванова, София, ул. Алабин
42, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 921/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1030/2011
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена
от държавата, представлявана от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, чрез
областния управител на област Благоевград, пл.
Георги Измирлиев 9, срещу Любен Петров Ангелов,
Благоевград, ул. Иван Михайлов 28; Община Благоевград, пл. Георги Измирлиев 1; Снежана Петрова
Кантурска, Благоевград, ул. Владо Черноземски 6;
Виолета Благоева Ангелова, Благоевград, ул. Иван
Михайлов 28; Антон Генчев Ангелов, Благоевград,
ул. Иван Михайлов 28; Надежда Генчева Веселинска,
Благоевград, ул. Иван Михайлов 28.
Второ гражданско отделение, 1163/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1459/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Янка Николова Караджова чрез адвокат Константин Димитров, София, ул. Алабин 42, ет. 3; Антония
Шьонинг чрез адвокат Константин Димитров, София,
ул. Алабин 42, ет. 3, срещу Николай Любомиров Пиперов, София, ул. Любен Каравелов 20, ет. 2, ап. 5.
Второ гражданско отделение, 1455/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 857/2012 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Красимир
Йовков Пехливанов чрез адвокат Евгений Мосинов,
Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 – 2; Станислава Йовкова Костова чрез адвокат Евгений Мосинов, Бургас,
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ул. Оборище 90, ет. 1 – 2, срещу Станка Атанасова
Сарафова-Пехливанова, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 20,
вх. 2, ет. 8; Иван Тодоров Сарафов, Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 20, вх. 2, ет. 8; Ана Тодорова Сарафова,
Бургас, ж.к. Изгрев, бл.  20, вх.  2, ет. 8.
Второ гражданско отделение, 1492/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 845/2012
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Недялка Калинова Атанасова чрез адвокат
Сергей Иванов, София, ул. Позитано 34, ет. 1, ап. 4,
срещу Добри Антонов Вехов чрез адвокат Златка
Найчева-Златева, Пловдив, ул. Райко Даскалов  53,
ет. 2, офис 12; Любка Калинова Кирковска, с. Царацово, ул. Стамен Стоевски 29.
Второ гражданско отделение, 1557/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 405/2012 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от Габровска популярна кооперация чрез адвокат
Пенка Христова, Габрово, ул. Янтра 2, ет. 2, офис
1, срещу Националната агенция за приходите чрез
адвокат главен юрисконсулт Татяна Кишева, Велико
Търново, пл. Центъра 2, стая 413; държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19.
Второ гражданско отделение, 1589/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 790/2012 по
описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Ганчо
Тодоров Иванов, Добрич, ж.к. Дружба 4, бл. 67, вх. А,
ап. 6, срещу Цветанка Панчева Иванова, с. Присад,
област Добрич, ул. Трета 18.
НА 10.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 495/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 5250/2010
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Карат – С“ – АД, чрез адвокат Християн Лаков,
София, ул. Позитано 9, подн. А, ет. 4, ап. 11, срещу
Пламен Любомиров Първанов чрез адвокат Дарина
Николаева, София, ул. Княз Борис Първи 159, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 922/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 416/2012
по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от
Професионална техническа гимназия „Ичко Бойчев“
чрез адвокат Гергана Бечванова-Янчева, Благоевград,
ул. Васил Мечкуевски 34, срещу Мариана Георгиева
Георгиева, Благоевград, ул. Бр. Иванови 1, ет. 13,
ап. 46.
Трето гражданско отделение, 1367/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 986/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Прокуратура на РБ, София, бул. Витоша 2, срещу
Владимир Михайлов Владов чрез адвокат Пламен
Ангелов, София, ул. Ангел Кънчев 11, ет. 4, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 1435/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 2404/2012 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Младен
Трайков Николов чрез адвокат Таня Тодорова, София,
бул. Княз Ал. Дондуков 58, офис 10, срещу Петя Божидарова Николова чрез адвокат Румяна Нехризова,
София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 125/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 10140/2011 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Румен
Стоянов Стоянов, София, ул. Крум Попов 69; ДП
„Национална компания Железопътна инфраструктура“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110.
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Трето гражданско отделение, 151/2013, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 207/2012
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Прокуратура на РБ,София, бул. Витоша 2, срещу
Хасан Надим Ереджеб чрез адвокат Стоян Петров,
Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 67.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 590/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 560/2011
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Пейчо
Георгиев Пейчев чрез адвокат Николай Кунев, Варна,
ул. Драгоман 43, срещу Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност – Териториална дирекция, Варна, ул. Алеко Константинов
17, ет. 1, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
НА 11.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1073/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 155/2012 по
описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Димитър
Михов Иванов чрез адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1, срещу Людмила Василева
Стефанова чрез адвокат Бойко Темелков, Бургас, ул.
Климент Охридски 1, ет. 3; Васил Иванов Славков
чрез адвокат Марияна Рускова Бузова, Бургас, ул.
Св. Климент Охридски 1, ет. 3; Мария Любенова
Славкова чрез адвокат Марияна Рускова Бузова,
Бургас, ул. Св. Климент Охридски 1, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1268/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 632/2012
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Зорница Владимирова Димитрова чрез адвокат Добри Рангелов, Димитровград, ул. Цар Борис Първи
5, офис 12; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1317/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2390/2011 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Диана
Константинова Маринова чрез адвокат Мариана
Вълкова, София, ул. Цанко Церковски 63, срещу
Румен Иванов Кънчев чрез адвокат Лъчезар Тодоров,
София, ул. Цар Асен 2, вх.  Б, ет. 3; Татяна Петрова
Батулева-Кънчева чрез адвокат Лъчезар Тодоров,
София, ул. Цар Асен 2, вх.  Б, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1404/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 13800/2010
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Агенция „Митници“, София, ул. Георги С. Раковски
47, срещу Ивайло Петров Стоянов чрез адвокат Снежана Иванова, София, ул. Добри Войников 29, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1456/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 406/2012 по
описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша
2; Петър Георгиев Близнаков чрез адвокат Стефан
Стефанов, София, бул. Витоша 1А, ет. 4, кантора 446.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1194/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 1119/2012
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Вагоноремонтен завод – Карлово“ – АД, представлявано
от председателя на съвета на директорите Иван Илиев
Златинов, чрез адвокат Теменужка Костова, София,
бул. Владимир Вазов 40, ет. 2, срещу Анка Тотева
Калъчева чрез адвокат Ивайло Мазнев, София, ул.
Владайска 23, ет. 4, ап. 9.
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Четвърто гражданско отделение, 1215/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
334/2011 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Авни Бекир Хасан чрез адвокат Иванушка Петков, София, бул. Цар Борис Трети 168,
ет. 3, офис 31, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Айше Мехмед
Хасан чрез адвокат Айля Авни Хасан, София, бул.
Патриарх Евтимий 15, ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 2365/2013, по
касационна жалба срещу решение от 14.12.2012 г.
по описа на Висшия адвокатски съвет, подадена
от Станимир Донков Добрев чрез адвокат Ивайло
Кръстев Костов, София, ул. Аксаков 7А, район
„Средец“, ет. 4, срещу Висшия адвокатски съвет,
София, ул. Цар Калоян 1А.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 642/2011, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 1006/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Гаранционен фонд“, София, ул. Граф Игнатиев 2,
срещу Божана Илиева Обретенова чрез адвокат
Ботьо Пейчевски, София, бул. Инж. Иван Иванов
33, ателие 4, и трета страна Бисер Бойков Николов, Лом, ул. Пелистър 15, вх.  Б, ет. 2, ап. 39.
Второ търговско отделение, 1075/2011, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 6122/2010
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„БОБАЛ – Бояджиев“ – ЕООД, Златица, ул. Кашана 13, срещу ЕТ „Валентин Георгиев“ с фирма
„ПСП – Владо – Валентин Георгиев“ чрез адвокат
Тодор Миланов, София, бул. Христо Ботев 1,
вх.  Б, ет. 1, ап. 12.
Второ търговско отделение, 1110/2011, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 754/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Георги Бенковски 3, срещу Христина Манолова
Иванчева чрез адвокат Десислава Йовчева, София,
ул. Бистрица 9, офис 4; Лилия Руменова Иванчева чрез адвокат Десислава Йовчева, София, ул.
Бистрица 9, офис 4; Мариета Руменова Иванчева чрез адвокат Десислава Йовчева, София, ул.
Бистрица 9, офис 4; Боряна Руменова Иванчева
чрез адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4.
Второ търговско отделение, 1230/2011, по
касац ионна жалба срещу решението по гр.д.
964/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл
Кънстракшън 2“ – ЕООД, чрез адвокат Стефан
Марков Гугушев, София, ул. Георги Сава Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу Доналд Маклиъд чрез
адвокат Велислав Драмов, София, ул. Славянска
18А, вх.  1, ет. 1, ап. 6, и трета страна „Лийгал
Индепенданс – България“ –   ЕООД, София, ул.
Московска 17, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1254/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр.д.
1028/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Озонт Лазер 2000“ – АД, чрез адвокат Матей Матев, София, бул. Витоша 4, ет. 4,
срещу Министерството на финансите, София,
ул. Георги Сава Раковски 102, и трета страна
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, София, ул. Славянска 8; Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
София, ул. Аксаков 29.
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Второ търговско отделение, 194/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2467/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Александър Кирилов Божинов чрез адвокат Любомир
Георгиев Георгиев, София, ж.к. Люлин 10, бл.  109П,
ет. 7, ап. 21, срещу „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Второ търговско отделение, 391/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2181/2011 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Георги
Кирилов Цанков чрез адвокат Кирил Йорданов
Станчев, Кюстендил, ул. Тодор Ангелов – Божаната
8, ет. 3, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат
Мариан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 8.
Второ търговско отделение, 426/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 663/2011 по описа
на Окръжен съд Благоевград, подадена от Желязко
Станчев Желязков чрез адвокат Милена Русева,
Варна, бул. Мария-Луиза 23А, срещу ЕТ Кръстьо
Димитров Атанасов с фирма „Галина – К – Кръстьо
Димитров“, гр. Сандански, ул. Серес 6.
Второ търговско отделение, 434/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 478/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Иван Стоилов Бележков чрез адвокат Веселин Николов, София, ул. Юрий Венелин 26, ет. 1; Мариана
Иванова Бележкова чрез адвокат Веселин Николов,
София, ул. Юрий Венелин 26, ет. 1; Благой Георгиев
Биляров чрез адвокат Пламен Любенов, София, бул.
Тотлебен 6, ет. 3, ап. 11; Любица Цветкова Билярова
чрез адвокат Пламен Любенов, София, бул. Тотлебен
6, ет. 3, ап. 11; „АДМ“ – ЕООД, чрез адвокат Тервел
Георгиев, София, ул. Странджа 4, вх.  1, ет. 4.
Второ търговско отделение, 539/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 558/2011 по
описа на Апелативен съд Варна, подадена от Петко
Христов Петков, Търговище, ул. Христо Ботев 9,
вх.  Б, ет. 3, срещу Юзлем Гюрджанова Ахмедова,
Търговище, ул. Росица 22, ет. 2, ап. 6.
Второ търговско отделение, 593/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 4004/2011 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Марко
Делчев Стефанов чрез адвокат Бойко Ботев, София,
ул. Алабин 48; Диян Марков Стефанов чрез адвокат
Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48; Диана Диянова
Стефанова чрез адвокат Бойко Ботев, София, ул.
Алабин 48, срещу „Промобил лизинг“ – ООД, чрез
адвокат Пламен Вълканов, София, ж.к. Изток, ул.
Тинтява 13Б, ет. 6; „Промобил“ – ООД, София, ул.
Искърско шосе 13.
Второ търговско отделение, 649/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 864/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „Щрабаг“ – ЕАД, чрез адвокат Стефан Вачев,
София, ул. Славянска 18А, вх.  1, ет. 1, ап. 6, срещу
„Инфрастрой – АВ“ – ООД, чрез адвокат Лъчезар
Кръстев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1.
НА 12.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1210/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 307/2012
по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от
Наташа Иванова Илиева чрез адвокат Иво Гърнев,
Дупница, ул. Христо Ботев 3; Владимир Петков Илиев
чрез адвокат Иво Гърнев, Дупница, ул. Христо Ботев
3, срещу Цветана Христова Терзийска чрез адвокат
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Ирина Ильова, Дупница, ул. Солун 2, ет. 2; Мая
Стефанова Георгиева чрез адвокат Даниела Занева,
Дупница, ул. Солун 2, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1238/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 518/2011 по
описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Светла
Иванова Минкова чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207; Стана
Василева Петрова чрез адвокат Евгения Дойнова,
Варна, ул. Македония 159, офис 2; Атанаска Василева Мънкова чрез адвокат Евгения Дойнова, Варна,
ул. Македония 159, офис 2, срещу Йовка Стойкова
Бодовска, Ловеч, ул. Георги С. Раковски 105; Диян
Тодоров Бодовски, Ловеч, ул. Георги С. Раковски 105.
Трето гражданско отделение, 1285/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 377/2012 по
описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община
Нова Загора, ул. 24 май 1, срещу Митра Динева
Вълкова чрез адвокат Румен Манчев, Стара Загора,
ул. Симеон Велики 97, бл. ОФ 9, вх. А.
Трето гражданско отделение, 1339/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 421/2012 на
Окръжен съд Пловдив, подадена от Симеон Данков
Симеонов чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, срещу Радина Симеонова
Симеонова чрез адвокат Радка Петрова, Пловдив,
ул. 4-ти януари 36, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1354/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 359/2012
по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Боян
Иванов Мишин чрез адвокат Димитър Коцин, Видин,
ул. Никола Обрешков 2, вх. Б, ет. 2, офис І, срещу
Община Белоградчик чрез адвокат Рени Длъгнекова,
Видин, ул. 6-и септември 5.
Трето гражданско отделение, 1372/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 4395/2011 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Светлин
Емилов Стефанов, Шумен, бул. Славянски 9, вх. А,
ап. 6, срещу Окръжен съд Шумен, ул. Съединение 1.
Трето гражданско отделение, 1454/2012, по касационна жалба срещу решение на Висшия адвокатски
съвет от 14.09.2012 г. по описа на Висшия адвокатски съвет, подадена от Силвия Георгиева Славева,
София, бул. Витоша 104, ет. 3, ап. 14, срещу Висшия
адвокатски съвет, София, ул. Калоян 1А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1012/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
16314/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Емилия Петрова Димитрова, София, ул.
Георги Пеячевич 4, ет. 2; Петър Борисов Димитров
чрез адвокат Елза Костова, София, бул. Арсеналски
49; Росица Петрова Димитрова чрез адвокат Елза
Костова, София, бул. Арсеналски 49.
Четвърто гражданско отделение, 1050/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 105/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„УниКредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя
7, срещу Цветана Петрова Георгиева чрез адвокат
Теодор Божинов, София, ул. Цар Иван Шишман 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 235/2010, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2821/2008
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Феникс Реком Инвест“ – АД, чрез адвокат Николай
Костадинов, София, ул. Г. С. Раковски 92, срещу
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„Кремиковци Трейд“ – ЕООД, София, кв. Ботунец;
„Кремиковци Трейд“ – ЕООД (в несъстоятелност),
със синдик Димитър Валентинов Богданов, София,
ул. Христо Белчев 9, ет. 1.
Второ търговско отделение, 184/2011, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 86/2010 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Веселин Атанасов Белинчев, действащ като ЕТ с фирма
„Веселин Белинчев – Пирин Дизайн“, Благоевград,
ул. Димитър Йосифов 14А; „ЗИД – КО“ – ЕООД,
Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 2, срещу
Никола Гаврилов Филипов, София, ул. Гео Милев
49, вх. А, ет. 2, ап. 5; Гаврил Николов Филипов,
София, ул. Гео Милев 49, вх. А, ет. 2, ап. 5; Ирен
Мирчева Манафова, София, ж.к. Надежда, бл. 334,
вх. Д, ап. 99; Петър Мирчов Аврамов, София, бул.
П. Ю. Тодоров, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 7.
Второ търговско отделение, 274/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 991/2010
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Иван Ангелов Петров, Хасково, ул. Каменна
17, ет. 2, ап. 6, срещу Стоян Иванов Граматиков,
Ивайловград, ул. Александър Стамболийски 6, ап. 4.
Второ търговско отделение, 396/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2900/2009
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Бенковски 3, срещу Соня Николаева Недялкова,
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2,
ап. 6.
Второ търговско отделение, 558/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2328/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Белви“ – ООД, Благоевград, ул. Иван Михайлов
2, срещу „Програм Консултинг“ – ООД, София, ул.
Кричим 1, вх. 2, ет. 2, ап. 8.
Второ търговско отделение, 669/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 1576/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2,
ет. 4; Микерям Якубова Алиева чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис
3; Мустафа Халилов Алиев чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис
3; Димитър Петров Статев чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис 3,
срещу Красимира Тодорова Якимова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хиленарски 33,
офис 3; Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 910/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 561/2012
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Христо Иванов Хубенов, Пловдив, бул. Копривщица
1, ет. 1, срещу „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37.
Второ търговско отделение, 943/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 3110/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Вячеслав Анатольиевич Левушкин чрез адвокат
Ясен Христов, София, ул. Цар Иван Шишман 8,
ет. 3; Наталия Акимова чрез адвокат Ясен Христов,
София, ул. Цар Иван Шишман 8, ет. 3, срещу
„Гардения ВВВ“ – ООД, София, ж.к. Стрелбище,
ул. Орехова гора 6 – 8, ет. 3.
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НА 13.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 617/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 909/2010 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Цвета
Тодорова Благоева-Петкова чрез адвокат Албена
Иванова Милетиева, София, ул. Владайска 55, ет. 4,
ап. 11, срещу Министерството на финансите, София,
ул. Г. С. Раковски 102.
Трето гражданско отделение, 1131/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1379/2011 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Албена
Рангелова Николова чрез адвокат Анжела Георгиева
Милева-Паскалева, Видин, ул. Витоша 9, ет. 2, срещу
Валентин Димитров Данов чрез адвокат Цена Вичева,
Бургас, ул. Гладстон 1, вх.  Б, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1259/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 284/2012
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Милко Емилов Пиперков, Смолян, ул. Елица 30,
срещу Ученическо общежитие „Васил Димитров“
чрез адвокат Слави Якимов Чаушев, Смолян, бул.
България 3, ет. 1, офис 138.
Трето гражданско отделение, 1311/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 3976/2011 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Антон
Здравков Жилков чрез адвокат Диана Нинова Петкова, София, ул. Будапеща 32; Димитрина Петрова
Жилкова чрез адвокат Диана Нинова Петкова, София,
ул. Будапеща 32, срещу Димитър Стойчев Димитров
чрез адвокат Димитрина Любомирова Хаджиева, гр.
Сандански, област Благоевград, ул. Банска 2.
Трето гражданско отделение, 1357/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 346/2012 по
описа на Окръжен съд Видин, подадена от Трифон
Иванов Александров, Белоградчик, ул. Трети март
47; ТП „Държавно горско стопанство“ – Белоградчик,
област Видин, ул. Христо Ботев 2.
Трето гражданско отделение, 1374/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1715/2012 по
описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Лукойл
Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас, п.к. 8104, срещу
Иванка Димчева Данчева чрез адвокат Евгений
Мосинов, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1 – 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 479/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 1775/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Милен Стоянов Василев чрез адвокат Катя Ламбрева, София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2, срещу Пламен
Никифоров Нинов, София, ж.к. Надежда 3, бл. 310,
вх. Б, ет. 3, ап. 29.
Четвърто гражданско отделение, 711/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 41/2012
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от Мини „Марица – изток“ – ЕАД, клон Рудник
„Трояново – 3“, с. Медникарово, община Гълъбово,
срещу Станко Христов Делчев чрез адвокат Вилиана
Костадинова Цонева,  Стара Загора, ул. Цар Калоян
46, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 1062/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 137/2012
по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Николай Иванов Николов, Монтана, ул. Извора 85, вх. 1,
ет. 5, ап. 17; Младен Иванов Николов, Монтана, ул.
Извора 85, вх. 1, ет. 5, ап. 17, срещу ЕТ Рушко Феков
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Ивов с фирма „Филид Руже – Клуб – Рушко Ивов“
чрез адвокат Нели Георгиева Борисова, Монтана,
ул. Васил Левски 21.
Четвърто гражданско отделение, 1205/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 584/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2; Емил Мариев Георгиев чрез адвокат Виолета Веселинова, София, ул. Раковски 149, вх.  Б,
ет. 2, ап. 22.
Четвърто гражданско отделение, 1208/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 247/2012
по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от
Община Рудозем, бул. България 15, срещу Самир
Шабидинов Дурев чрез адвокат Анастас Иванов
Анастасов,  Смолян, ул. Дичо Петров 26, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1358/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 1820/2012
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Илия
Василев Христов чрез адвокат Мария Вълкова Гунчева,
Пловдив, дом Левски, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1,
офис 1, срещу „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД,
София, ул. Иван Вадов 3; Поделение за товарни
превози – Пловдив, при „БДЖ“ – ЕАД, Пловдив,
бул. Македония 2.
НА 13.06.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1283/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 12889/2011 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Красимир Христов Стайков чрез адвокат Любка Цветанова
Здравкова, София, бул. Александър Стамболийски
96, партер, срещу Моника Александрова Радева чрез
адвокат Коцева, София, бул. Витоша 40, ет. 5, ап. 10,
и страна АСП – дирекция „Социално подпомагане“,
район „Красно село“, София, ул. Ами Буе 79.
Трето гражданско отделение, 1322/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 2314/2012 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Васил
Иванов Георгиев чрез адвокат Катина Владимирова
Бончева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, срещу
Техническия университет – София, филиал Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25.
Трето гражданско отделение, 1240/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1369/2012
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
„Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот,
област Пловдив, ул. Иван Вазов 1, срещу Галина
Ивановна Гушлева, Сопот, област Пловдив, ул. Трети
март 107, вх.  Б, ап. 12.
НА 17.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 784/2010, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 181/2010
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу Никола
Димитров Димитранов, Пловдив, ул. Райко Даскалов
53; Николина Йорданова Димитрова, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 53.
Първо търговско отделение, 1076/2011, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 3891/2011
по описа на Софийски градски съд, подадена от „Евростил“ – ЕООД, с управител Кирил Гергов, София,
ул. Искър 11, срещу „Еврокуест индъстрийз“ – ЕООД,
с управител Д. Иванов, София, ул. Боянска река 12;
Георги Александров Папломатас чрез адвокат Галина
Бояджиева, София, ул. Ами Буе 72, офис 2.
Първо търговско отделение, 1205/2011, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 1007/2011
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по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Братя Василеви“ – ООД, чрез адвокат Валери Борисов, София, ул. Генерал Щирю Атанасов 5, срещу
Министерството на вътрешните работи, София, ул.
Шести септември 29.
Първо търговско отделение, 73/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 251/2011 по
описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Община Несебър, ул. Еделвайс 10, срещу ЕТ „Марийка
Василева Щърбанова“ с фирма „Петя – Марийка
Щърбанова“, Асеновград, ул. Георги Ангелов 26.
Първо търговско отделение, 540/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 3559/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Християн Найденов Първанов, действащ лично и
със съгласието на своята майка Спаска Георгиева
Първанова чрез адвокат Кирил Николов, София, бул.
Македония 12, ет. 3; ЗАД „Алианц България“ – АД,
София, ул. Проф. Милко Бичев 2.
Първо търговско отделение, 733/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 261/2012 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Данаил
Зерков Зерков чрез адвокат Михаил Иванов, София,
ул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, кантора 434; Цветанка
Зеркова Стоянова чрез адвокат Михаил Иванов,
София, ул. Г. С. Раковски 127, ет. 4, кантора 434,
срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД,
с изпълнителен директор Стефан Софиянски, София, бул. Черни връх 51Д, и трета страна Николай
Милчов Гавазов, София, ж.к. Младост, бл. 329, вх. В,
ет. 8, ап. 221.
Първо търговско отделение, 851/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 142/2012 по
описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от ЕТ
„Николай Звездомиров Далев“ с фирма „Николай
Далев – НИК – 96“ чрез адвокат Атанаска Богоева,
Благоевград, ул. Ар. Костенцев 19, срещу „Пиринстройинженеринг“ – ЕАД, с изпълнителни директори
Стефан Стоев и Васил Костов, Благоевград, ул. Тодор
Александров 21.
Първо търговско отделение, 944/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 146/2012 по
описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена
от „Транстех“ – ООД, с управител Кирил Иванов
Доганов, Самоков, ул. Христо Ботев 37, срещу
„Вагонен завод Интерком“ – АД, с изпълнителен
директор Драгомир Ангелов, Дряново, ул. Шипка 4.
Първо търговско отделение, 1007/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 263/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги
Бенковски 3, срещу Цветелина Миткова Кръстева
чрез адвокат Иван Йовчев, София, ул. Бистрица 9,
ет. 2, офис 4; ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни
връх 51Д.
Първо търговско отделение, 1029/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 379/2012
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от „Магабит“ – ЕООД, с управител Гавраил Бонев
Узунов, Стара Загора, ул. Д. Наумов 39, ет. 1, ап.3,
срещу „Ф  – Строй груп“ – ЕООД, с управител Филип Русев Господинов чрез адвокат Виктор Тодоров,
София, ул. Проф. Н. Михайлов 7, вх.  Б, ет. 1, ап. 2.
НА 17.06.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 47/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 735/2011 по
описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Аста
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Ич Ве Дъш Тиджарет лимитед Шикер – Ти“, Република Турция, с управител Марин Георгиев Маринов,
Хасково, бул. Съединение 67, срещу Борис Андонов
Георгиев, Пловдив, ул. Свети Климент 17, ет. 4, ап. 8.
Първо търговско отделение, 850/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 973/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
„Норд – инвест“ – ООД, с управител Георги Йорданов
Шушутев, Пловдив, ул. Алеко 16, ет. 2, срещу „Холдинг
Марица Холд“ – АД, Пловдив, ул. Академик Петър
Динеков 10; Николай Желков Леков чрез адвокат
Чавдар Пенчев, София, бул. Шипченски проход 65,
ет. 3; Христина Георгиева Петрова чрез адвокат
Недялка Пенчева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.
Първо търговско отделение, 942/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 692/2012 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от
Кооперация за обслужване на земеделската дейност
„Гарант – 95“, гр. Бяла черква, ул. Бачо Киро 82,
срещу Никола Минчев Николов чрез адвокат Цветанка Маркова, Казанлък, ул. Тулово 17, вх. Б, ет. 5,
ап. 13; Камен Денчев Иванов чрез адвокат Цветанка
Маркова, Казанлък, ул. Тулово 17, вх. Б, ет. 5, ап.13.
Първо търговско отделение, 925/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 970/2012
по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодор
Неделчев Тодоров чрез адвокат Константина Николова, Варна, ул. Иван Вазов 35, ет. 3, срещу Община
Варна, бул. Осми приморски полк 43.
НА 18.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 25/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 1494/2011
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Маргарита Илиева Каназирска, Пловдив, ул. Братя
Бъкстон 117, срещу Георги Спасов Спасов чрез адвокат Зоя Костадинова Тошкова, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 2, стая 20.
Трето гражданско отделение, 30/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 389/2012 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Насер
Авзи Бакиу чрез адвокат Тина Чупетловска, София, ул.
Света София 2, ет. 1, офис 14, срещу Прокуратура на
РБ, София, бул. Витоша 2; Окръжен съд – Самоков.
Трето гражданско отделение, 47/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 1464/2012 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Любка
Георгиева Кръстева чрез адвокат Катя Христова
Георгиева, София, ул. Кутловица 53А, офис 2А; Георги Захариев Кръстев чрез адвокат Таня Христова
Георгиева, София, ул. Кутловица 53А, офис 2А, срещу
Министерството на вътрешните работи, София, ул.
Шести септември 29.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 98/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 893/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
„МБАЛ – Шумен“ – АД, Шумен, ул. Васил Априлов
63, срещу „Маркофарм“ – АД, Стара Загора, ул.
Парчевич 2.
Второ търговско отделение, 405/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 1877/2011 по описа
на Апелативен съд София, подадена от „Макантъни
Риалити Интернешънъл Кънстракшън 1“ – ЕООД,
София, ул. Георги Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу
„Лийгал индепенданс – България“ – ЕООД, София,

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

ул. Московска 17, ет. 3, Вишну Гопие, адвокат Драмов,
София, ул. Славянска 18а, вх.  1, ет. 1, ап. 6; Лиса
Ниша Гопие, адвокат Велислав Драмов, София, ул.
Славянска 18а, вх.  1, ет. 1, ап. 6.
Второ търговско отделение, 453/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2310/2011 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Павлина
Димитрова Веселинова чрез адвокат Павел Смолички,
София, ул. Позитано 9, вх.  А, ет. 3, офис 9; Женя
Драгомирова Минчева лично и със съгласието на
своята майка Павлина Димитрова Веселинова чрез
адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9,
вх.  А, ет. 3, офис 9, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна Михаил Йовчев
Кирилов, гр. Гурково, община Гурково, област Стара
Загора, с. Паничерево, ул. Вихрен 6.
Второ търговско отделение, 621/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 14825/2010 по
описа на Софийски градски съд, подадена от „Вива
реклама“ – ЕООД, София, ул. Стрелча 3, срещу
„Файненшъл консулт“ – ООД, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2.
Второ търговско отделение, 34/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 654/2012 по
описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Тех
Газ Инженеринг“ – ООД, гр. Раднево, ул. Заводска
1, срещу „Ер Ликид България“ – ЕООД, София, ул.
Шипка 36.
НА 20.06.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 63/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 999/2012 по
описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от
Митка Христова Николаева чрез адвокат Христинка
Маринова Вишева,  Павликени, област Велико Търново, община Павликени, пл. Свобода 24; Снежана
Красимирова Бюхн чрез адвокат Христинка Маринова Вишева,  Павликени, област Велико Търново,
община Павликени, пл. Свобода 24; Маргарита
Красимирова Методиева чрез адвокат Христинка
Маринова Вишева, Павликени, област Велико Търново, община Павликени, пл. Свобода 24; Марийка
Русанова Ламбева чрез адвокат Христинка Маринова
Вишева,  Павликени, област Велико Търново, община Павликени, пл. Свобода 24; Николай Николаев
Ламбев чрез адвокат Христинка Маринова Вишева,
Павликени, област Велико Търново, община Павликени, пл. Свобода 24, срещу „Соколов“ – ООД, чрез
адвокат Иван Стойчев Иванов, Велико Търново, ул.
Рафаил Попов 2, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 20/2013, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 275/2012 по описа
на Окръжен съд Стара Загора, подадена от „България – К“ – АД, чрез адвокат Мирослава Господинова
Стръмска, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов
119, ет. 3, офис 6, срещу Феим Емин Мехмедали чрез
адвокат Диана Кънева Гърдева, Казанлък, ул. Иван
Вазов 3, ет. 1, офис 5; Емине Феим Мехмедали чрез
адвокат Диана Кънева Гърдева, Казанлък, ул. Иван
Вазов 3, ет. 1, офис 5; Мюмюн Феим Мехмедали чрез
адвокат Диана Кънева Гърдева, Казанлък, ул. Иван
Вазов 3, ет. 1, офис 5, и трета страна ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1086/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр.д. 630/2011
по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Сто-
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мана Индъстри“ – АД, чрез адвокат Христо Иванов
Михайлов, София, кв. Лозенец, бул. Джеймс Баучер
103, ет. 2, офис 5, срещу Владка Тодорова Илова чрез
адвокат Милка Христова, Перник, ул. Търговска
42, ет. 1, и трета страна ЗК „Уника живот“ – АД,
София, ж.к. Хиподрума, ул. Юнак 11 – 13; ЗК „Кю
Бе Интернешънъл Иншурънс Лимитид“, София, ул.
Бачо Киро 26 – 30.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 381/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 1211/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат
Асен Михайлов, София, ул. Богатица 22, срещу
Данаил Стефанов Желязков чрез адвокат Людмил
Томов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 27.
НА 24.06.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 200/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 10891/2010 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Косьо
Николов Рачев чрез адвокат Цветан Хаджийски, София, ул. Алабин 33, ет. 2, кантора 230, срещу Държавен
фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис Трети 136.
Първо търговско отделение, 255/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2209/2011 по
описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Паралел“ – ЕООД, чрез адвокат Матей Матев, София,
бул. Витоша 4, ет. 4, кантора 413, срещу „Романса
импорт – експорт“ – ЕООД, с управител Любиша
Станкович чрез адвокат Иванка Митева чрез адвокат
Христо Галчев, Пловдив, ул. Жолио-Кюри 5, ет. 3.
Първо търговско отделение, 348/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2269/2011 по
описа на Софийски градски съд, подадена от Мариела
Руменова Димитрова чрез адвокат Тошко Томов, София, ул. Узунджовска 12, ет. 2, срещу „Интерамерикан
България“ – ЗЕАД, с изпълнителен директор Коста
Христов Чолаков чрез адвокат Десислава Дойкова,
София, ул. Д-р Христо Стамболски 3.
Първо търговско отделение, 395/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 2795/2011 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Олег
Миленов Миленов чрез адвокат Владимир Ценов
Чернев, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502; СД
„Е – М – А – Станчев и сие“ – Симеон Станчев
Симеонов, чрез адвокат Людмил Янчев, Враца, ул.
Лукашов 11, ет. 5, срещу „Адванс Техно“ – ООД, Олег
Миленов Миленов чрез адвокат Владимир Чернев,
Враца, ул. Лукашов 10, офис 502.
Първо търговско отделение, 921/2012, по касационна жалба срещу решението по гр.д. 4024/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Балканстрой“ – АД, Йордан Иванов Каназирев
чрез адвокат Тодор Костадинов Дашинов, София, ул.
Средна гора 102, ап.1, срещу Майкъл Джон Гейдж
чрез адвокат Десислава Руменова Спасова, София,
ул. Уилям Гладстон 32, ет. 1 – над партер, офис 3;
Никълъс Джеймс Гейдж чрез адвокат Десислава
Руменова Спасова, София, ул. Уилям Гладстон 32,
ет. 1 – над партер, офис 3; Валери Джийн Гейдж
чрез адвокат Десислава Руменова Спасова, София,
ул. Уилям Гладстон 32, ет. 1 – над партер, офис 3.
Първо търговско отделение, 986/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 190/2011 на
Окръжен съд Стара Загора, подадена от ТПК „Колектив – 2“, в ликвидация, чрез адвокат Александър
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Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81,
ет. 1, срещу Дарина Радева Руканова чрез адвокат
Вълчо Цанков Вълчев, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 98, ет. 3, офис 308.
Първо търговско отделение, 1042/2012, по каса
ционна жалба срещу решението по гр.д. 391/2012
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Инковес“ – ЕООД, Веселин Павлов чрез адвокат
Валентин Емилов Цветков, Варна, ул. Дрин 13, ет. 2,
ап. 1, срещу „Булгаргаз Систем“ – ЕООД, чрез адвокат Десислава Черкезова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 53, ет. 6, офис 2.
3439
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 38 състав, призовава Елена Константинова
Куцуоглу, наследниците на Васил Атанасов Куцуоглу
и наследниците на Георги Атанасов Куцуоглу като
заинтересовани страни по адм. д. № 10339/2012 г.,
образувано по жалба на Никола Тодоров Жеков срещу
Заповед № РД-18-24 от 2.03.2012 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър в частта, с която са одобрени кадастралната
карта и кадастралните регистри за имоти с идентификатори 55419.6706.2120 и 55419.6706.767. Делото е
насрочено за 29.05.2013 г. в 14 ч. Заинтересованите
страни да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на ГПК.
3587
Административният съд – София-град, уведомява
всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д.
№ 11008/2012 г. по описа на II отделение, 27 състав,
насрочено за 7.05.2013 г. от 10,30 ч. по жалба на
Йордан Кирилов Стоянов и Людмила Димитрова
Пиперова. Предмет на делото е законосъобразността
на Решение № 409 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за ж.к. Люлин – 4
м.р., в частта му относно УПИ VI – за озеленяване с
режим на Тго, кв. 10. В едномесечен срок от деня на
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите страни могат да се конституират
като ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4
ЗУТ, и приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби.
3699
Разградският районен съд призовава Силвия
Илиева Неделчева, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 1.07.2013 г. в 10 ч. като ответница по гр. д.
№ 2324/2010 г., заведено от Басри Хасанов Хасанов
от с. Ясеновец, за да посочи съдебен адрес и да
получи книжата по делото, в противен случай ще є
бъде назначен особен представител на разноските
на ищеца на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3606
Старозагорският окръжен съд, търговско отделение, призовава „Обединена българска банка“ – АД,
София, район „Възраждане“, ул. Света София 5, „Национална банка на Гърция“ – АД, Гърция, гр. Атина,
ул. Еолу 86, „Елдикс“ – ООД, Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Околовръстен път – административна
сграда, „Бултримакс“ – АД, Бургас, ул. Рилска 54,
ет. 4, Тони Петров Алексиев от Казанлък, ул. Свети
Никола 7, „Барт – 99“ – ООД, Казанлък, ул. Тодора
Бакърджиева 13, да се явят в съда на 21.05.2013 г.
в 10 ч. и 28.05.2013 г. в 10 ч. като кредитори по т.д.
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№ 530/2009 г. с длъжник „Динамо“ – АД (в производство по несъстоятелност), Сливен, Софийско шосе 1,
на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ за отмяна на решение
от 29.03.2013 г. на събрание на кредиторите на „Динамо“ – АД (в производство по несъстоятелност).
3676
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-12 състав, т.д. № 3619/2012 г., на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ свиква събрание на кредиторите за отмяна на решение на първо събрание на
кредиторите на „Перчемлиев“ – ЕООД, което ще
се състои на 17.05.2013 г. от 11 ч. в сградата на
СГС, Съдебна палата, бул. Витоша 2.
3618

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
23. – Управителният съвет на сдружение „Слатина“, София, на основание чл. 24 от устава във
връзка с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на 30.05.2013 г. в 10 ч. в седалището и
адреса на управление на сдружението в София,
ул. Оборище 103, вх. А, ап. 8, при следния дневен
ред: 1. разглеждане и одобряване на молбата на
председателя на управителния съвет и представляващия сдружението за освобождаването му като
член на управителния съвет, както и за освобождаването му от отговорност като председател на
управителния съвет и представляващ сдружението;
2. избор на нов член на управителния съвет и нов
председател на управителния съвет; 3. разглеждане и одобряване на молбите за приемане на
нови членове на сдружението; 4. разглеждане и
приемане на промени в устава на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред. Всички писмени материали са
на разположение на членовете на сдружението
в продължение на един месец преди датата на
провеждане на събранието.
3505
2. – Управителният съвет на „Българска федерация за скуош“, София, на основание чл. 33,
ал. 1 от устава на федерацията във връзка с
чл. 26 ЗЮЛНЦ допълва поканата за свикване
на извънредното общо събрание на членовете на
федерацията, което ще се проведе на 2.06.2013 г.
в 12 ч., на адреса на управление на федерацията
в София, ул. Г. С. Раковски 76, ет. 2 (ДВ, бр. 35
от 2013 г.), със следните точки от дневния ред:
4. определяне размера на членския внос и срока
на изплащането му; проект за решение – ОС
определя членски внос в размер 350 лв. годишно
за всеки член на федерацията; членският внос за
2013 г. се заплаща в срок до 30 дни от датата на
провеждане на това общо събрание, а за следващи
години вноската се дължи в срок до 1 февруари
на съответната година; 5. определяне размера на
встъпителната вноска и срока за изплащането є;
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проект за решение – ОС определя еднократна
встъпителна вноска за всеки член на федерацията
в размер 200 лв.; настоящите членове на федерацията заплащат встъпителната си вноска в срок
до 15 дни от датата на провеждане на това общо
събрание, а всеки нов член дължи встъпителна
вноска в срок до 15 дни от приемането му като
член на „Българска федерация за скуош“; 6. приемане на наредба за провеждане на държавните
първенства и турнири за национални купи по
скуош; проект за решение – ОС приема наредба за
провеждане на държавните първенства и турнири
за национални купи по скуош.
3656
1. – Управителят на синдикална организация
„Труд“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 15 от устава на синдикалната организация свиква общо събрание на синдикална
организация „Труд“ на 7.06.2013 г. в 18,30 ч. на
адреса на управление на синдикалната организация
в София, ж.к. Младост 3, в трафопост до бл.  354,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение на
основание чл. 12, ал. 1 ЗЮЛНЦ за преобразуване
на синдикална организация „Труд“ от юридическо
лице с нестопанска цел за извършване на дейност
в полза на членовете си в юридическо лице с
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност; 2. промяна на предмета на дейност
на синдикална организация „Труд“; 3. вземане на
решение за утвърждаване на правила и ред за
осъществяване на общественополезна дейност и
разходване на имуществото на синдикалната организация; 4. вземане на решение за изменение
на устава на синдикална организация „Труд“; 5.
вземане на решение за определяне на управителен
съвет (управител) на синдикалната организация
след извършване на преобразуване в юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 6. вземане на решение
за създаване на клон (клонове) на синдикална
организация „Труд“; 7. разглеждане на молби за
приемане на нови членове; 8. разглеждане на предложения на управителя за изключване на членове
на синдикалната организация; 9. разглеждане на
молби за напускане на членове на синдикалната
организация; 10. разни. Регистрацията на участниците ще започне в 18 ч. на адреса на управление на
синдикалната организация. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 16
от устава на синдикалната организация общото
събрание ще се отложи с един час по-късно и ще
бъде проведено на същото място и при същия
дневен ред колкото и членове да се явят. Съгласно
цитираните разпоредби от закона и устава на синдикалната организация общото събрание ще може
да вземе валидни решения по всички въпроси,
включени в дневния ред, независимо от броя на
явилите се членове.
3619
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