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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за вът
решния одит в публичния сектор (обн., ДВ,
бр. 27 от 2006 г.; изм., бр. 64 и 102 от 2006 г.,
бр. 43, 69, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 42, 44, 78,
80, 82 и 99 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 2. В чл. 8, ал. 2 думата „договарят“ се
заменя с „определят съвместно“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Вътрешният одит в публичния сектор
се осъществява от звено за вътрешен одит, състоящо се от ръководител и вътрешни одитори,
които са на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация и са нейни
служители.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дейността по вътрешен одит може да се
възлага на физически лица, които не са служители на съответната организация. Лицата трябва
да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 числото „5“ се заменя с „10“.
2. В ал. 2 след думата „риска“ се добавя
„направена от първостепенния разпоредител
с бюджетни кредити“ и накрая се добавя „и
в общини“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 дейността
по вътрешен одит може да се осъществява по
реда на чл. 11, ал. 2.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и вътрешният одитор по
чл. 11, ал. 1, т. 2“ се заличават и думата „осъществяват“ се заменя с „осъществява“.
2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Звеното за вътрешен одит осъществява
вътрешен одит и в търговските дружества по
чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и
в лечебните заведения – търговски дружества
със смесено държавно и общинско участие в
капитала, когато в посочените организации не е
изградено самостоятелно звено за вътрешен одит.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Във връзка с изпълнение на одитен
ангажимент за даване на увереност звеното
за вътрешен одит на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити може да извършва
проверки във второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, както и
на техните разпоредители с бюджетни кредити
от по-ниска степен. Проверките се извършват
след писмено уведомяване и координиране с
ръководството на структурите и лицата, в които
ще се извършват.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 6. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Вътрешният одит в общините се осъществява най-малко от двама вътрешни одитори,
включително ръководителя на вътрешния одит.“
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „включва“ се добавя
„служители и“, а думите „подходяща квалификация и опит“ се заменят с „образователна
степен „магистър“, които имат най-малко
4 години стаж“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В общините може да се сформира одитен комитет с решение на общинския съвет.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „за своята работа“ се заменят с „в срок
един месец след създаването му“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Правилата за работа на одитния комитет
в общините се утвърждават от общинския съвет.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „докладите от одитните ангажименти“
се заличават.
§ 8. В чл. 19, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. да притежават сертификат „вътрешен
одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите след успешно положен
изпит по чл. 53, или да притежават валиден
международно признат сертификат за вътрешен
одитор.“
§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит се приравнява на длъжността „директор на
дирекция“ в съответното ниво администрация.“
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2. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите
„по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4“ се заменят с „по
чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2“.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 10. В чл. 24, т. 4 думата „техники“ се заменя с „процедури“.
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 1
след думите „и от“ се добавя „председателя на“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ръководителят на вътрешния одит в
общината представя стратегическия и годишен
план за дейността по вътрешен одит за съгласуване и на общинския съвет.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 1 думите „и оценка на адекватността
и ефективността на системите за финансово
управление и контрол“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. докладва резултатите от одитните ангажименти, всички случаи на констатирани
индикатори за измама, дадените препоръки и
предприетите действия за подобряване дейността
на организацията;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ръководителят на вътрешния одит в
общината представя на общинския съвет докладите по ал. 1, т. 1, 3 и 4.“
§ 13. В чл. 29 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „или валиден
международно признат сертификат за вътрешен
одитор“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Външните оценки по ал. 3 се извършват
при условия и по ред, определени от министъра
на финансите.“
§ 14. В чл. 30, ал. 2 думата „след“ се заменя
с „в 14-дневен срок от“.
§ 15. В чл. 31, ал. 3 думите „работни документи“ се заличават.
§ 16. В чл. 34, ал. 4 думите „ръководителя
на одитния комитет“ се заменят с „председателя
на одитния комитет“.
§ 17. В чл. 36 след думата „ангажимент“
се добавя „за даване на увереност“ и думите
„одитния подход и техники, вид и обем на
проверките“ се заличават.
§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „докладват“ се заменя с
„представят“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За изпълнението на всеки одитен ангажимент за даване на увереност се изготвя
одитен доклад, който включва резюме, цели и
обхват на ангажимента, констатации, изводи
и препоръки.“
§ 19. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
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„(1) Ръководителят на организацията утвърждава план за действие във връзка с дадените в
одитните доклади препоръки, който предоставя
на ръководителя на вътрешния одит.“
§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 съюзът „и“ се заменя със
запетая и накрая се добавя „и предприетите
действия от ръководителя на организацията и
ръководителя на вътрешния одит“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит в организациите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 3 и
4 и ал. 2 изготвя и представя на ръководителя
на организацията в срок до 20 февруари на
следващата година обобщен годишен доклад
за дейността по вътрешен одит.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Ръководителят на организацията изпраща доклада по ал. 4 на министъра на финансите
в срок до 28 февруари на следващата година.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 21. В чл. 41 т. 1 се изменя така:
„1. одити на системите и одити на операциите
по всички оперативни програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз и по програми ИСПА/
Кохезионен фонд и САПАРД;“.
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 1 – 3“ се заменят с
„т. 1 – 4“ и думите „и да притежават две години
стаж в областта на вътрешния или външния
одит“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с
„т. 1, 2 и 4“.
§ 23. В чл. 46а ал. 5 се отменя.
§ 24. В чл. 51 думата „редовни“ се заличава.
§ 25. В чл. 52 след думите „чл. 12, ал. 1,
т. 1, 3 и 4“ се добавя „и ал. 2“.
§ 26. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За явяване на изпит, за издаване на
сертификат или дубликат на сертификата се
заплащат такси в размери, определени с тарифа,
одобрена от Министерския съвет.“
§ 27. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. Министърът на финансите издава
наредба за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване
качеството на одитната дейност.“
§ 28. След чл. 54 се създава глава седма
„Административнонаказателни разпоредби“ с
чл. 55 и 56:
„ Г л а в а

с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. (1) За неизпълнение на задължението
по чл. 40, ал. 1 и 4 ръководителите на вътрешния одит се наказват с глоба от 200 до 600 лв.
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(2) Ръководителите на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити, получили
годишни доклади за дейността по вътрешен
одит и неизпълнили задължението за изпращането им на първостепенния разпоредител в
срока по чл. 40, ал. 3, се наказват с глоба от
200 до 1000 лв.
(3) Ръководители на организации, получили
обобщени годишни доклади за дейността по
вътрешен одит и неизпълнили задължението за
изпращането им на министъра на финансите в
срока по чл. 40, ал. 5, се наказват с глоба от
200 до 1000 лв.
Чл. 56. (1) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 55 се съставят от длъжностни
лица от звеното по чл. 47, ал. 2, определени
от министъра на финансите.
(2) Наказателните постановления за нарушенията по чл. 55 се издават от министъра на
финансите.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при
условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 29. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 6:
„6. „Валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор“ са сертификатите
Certified Internal Auditor (CIA) и Certified
Government Auditing Professional (CGAP), чиято валидност се удостоверява от издателя на
сертификатите – Insitute of internal auditors,
международната професионална организация
на вътрешните одитори.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Изискването към одиторите, извършващи специфични одитни дейности по фондове и
програми на Европейския съюз, за притежание
на сертификат „Вътрешен одитор в публичния
сектор“ влиза в сила от 1 януари 2011 г.
§ 31. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
издава наредбата по чл. 53а.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет одобрява
тарифата по чл. 53, ал. 2.
§ 32. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15
от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и
83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г.,
бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38
от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30
и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г. и бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от
2009 г.) в чл. 9 ал. 4 се отменя.
§ 33. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105
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от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и
95 от 2009 г. и бр. 15 от 2010 г.) в чл. 4 се
създава ал. 3:
„(3) Общото ръководство и контрол върху
дейността на агенцията се осъществява от
министъра на финансите или от определен от
него заместник-министър.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за политичес
ките партии, приет от ХLI Народно събрание
на 1 юли 2010 г.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за допълнение на Закона за политическите
партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102
от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59 и 78
от 2007 г. и бр. 6 от 2009 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. (1) Годишната държавна субсидия за
2010 г., определена по реда на чл. 27, ал. 1,
се предоставя на политическите партии и
коалиции в размер 85 на сто от общата сума
по Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
(2) Намалението на годишната субсидия
е за сметка на оставащите до края на 2010 г.
траншове.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5683
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УКАЗ № 183
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за независимия финансов одит, приет от ХLI
Народно събрание на 1 юли 2010 г.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за не
зависимия финансов одит (обн., ДВ, бр. 101 от
2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г.,
бр. 77 и 105 от 2005 г., бр. 30, 33, 62 и 105 от
2006 г., бр. 67 от 2008 г. и бр. 95 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 4 думите „по препоръка“ се заменят
със „с решение“.
3. Алинея 5 се отменя.
4. В ал. 7 след думата „съобщават“ се добавя
„в едномесечен срок“.
§ 2. В чл. 13 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 16 в текста преди т. 1 след думите
„като орган на Националната агенция за приходите“ се поставя запетая и се добавя „като
инспектор в Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори“.
§ 4. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискването за стаж по ал. 1 не се
прилага, когато придобитият стаж по чл. 18,
ал. 2 е най-малко три години.“
§ 5. Член 21а се изменя така:
„Чл. 21а. (1) Институтът на дипломираните
експерт-счетоводители вписва в регистъра по
чл. 24 всеки одитор и одиторско предприятие
от трета държава, които представят одиторски
доклад за годишните или консолидираните финансови отчети на дружество, учредено извън
Европейския съюз, чиито прехвърляеми ценни
книжа са допуснати за търгуване на регулиран
пазар в страната, освен когато дружеството
издава единствено дългови ценни книжа по
смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 4 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, допуснати до търговия на регулиран пазар, с единична
номинална стойност не по-малка от левовата
равностойност на 50 000 евро, или в случаите
на дългови ценни книжа, деноминирани във
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валута, различна от евро, с номинална стойност
към датата на издаването им не по-малка от
левовата равностойност на 50 000 евро.
(2) Одиторите или одиторските предприятия
от трети държави по ал. 1 са обект на системата
за публичен надзор, системата за гарантиране
на качеството, както и на проверките, разследванията и санкциите, предвидени в този закон.
(3) Алинея 2 не се прилага в случаите, когато
система за гарантиране качеството на друга
държава – членка на Европейския съюз, или
на трета държава, оценена като равностойна,
е извършила проверка на качеството на съответния одитор или одиторско предприятие по
ал. 1 през предходните три години.
(4) При спазване на реципрочност Институтът на дипломираните експерт-счетоводители
вписва в регистъра одитор от трета държава,
след като същият представи доказателства,
че отговаря на изисквания, равностойни на
предвидените в чл. 15 – 19, и след успешно
полагане на изпитите по чл. 18.
(5) При спазване на реципрочност Институтът
на дипломираните експерт-счетоводители вписва
в регистъра одиторско предприятие от трета
държава, след като представи доказателства, че:
1. три четвърти от членовете на органите
на управление и регистрираните одитори,
извършващи одит от името на предприятието, отговарят на изисквания, равностойни на
предвидените в чл. 15 – 19;
2. одиторското предприятие извършва независим финансов одит при спазване на изискванията за независимост и обективност и
правила, равностойни на предвидените в чл. 9
и чл. 33, ал. 2;
3. одиторското предприятие публикува на
своята електронна страница годишен доклад
за прозрачност, отговарящ на изискванията
по чл. 40м, или изпълнява други равностойни изисквания за оповестяване, в случай че
одитира предприятия, извършващи дейност от
обществен интерес.
(6) Институтът на дипломираните експертсчетоводители чрез Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори уведомява
Европейската комисия за извършената оценка на
реципрочността по смисъла на ал. 2 и 3, както
и за основните договорености за сътрудничество
със системите за публичен надзор, гарантиране
на качеството и налагане на санкции на тези
трети държави.
(7) Одиторските доклади за финансови
отчети и издадени от одитори или одиторски
предприятия от трети държави, които не са
регистрирани в страната по съответния ред,
нямат правна сила.“
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „или чрез предприятие на регистриран одитор“.
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2. Точка 2 се отменя.
§ 7. В чл. 24, ал. 2 думите „чл. 19а“ се заменят с „чл. 20“.
§ 8. В чл. 26 думите „обнародва в „Държавен
вестник“ списък на регистрираните одитори“
се заменят с „публикува на официалната си
интернет страница списъка на регистрираните
одитори“.
§ 9. В чл. 28а след думата „участват“ се
добавя „и да подписват одиторско мнение“.
§ 10. В чл. 33, ал. 1 се създава т. 16:
„16. да съхранява одиторската документация
за срок 5 години.“
§ 11. В чл. 35б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „шестима“ се заменя с
„четирима“.
2. В ал. 3, т. 2 думите „да са известни и“
се заличават.
3. В ал. 5:
а) точка 1 се изменя така:
„1. едно лице се предлага от министъра на
финансите;“
б) в т. 4 думите „две лица се предлагат“ се
заменят с „едно лице се предлага“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Членът на комисията, предложен от
управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители, може да
упражнява дейност, свързана с независимия
финансов одит.“
§ 12. В чл. 35в се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „щатни служители на“ се
заменят с „в трудово или служебно правоотношение с“.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Членовете на комисията, с изключение
на председателя, получават възнаграждение за
участието си във всяко заседание в размер на
една минимална работна заплата за страната.
Полученото месечно възнаграждение не може
да превишава 50 на сто от основното месечно
възнаграждение на председателя.“
§ 13. В чл. 35д се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думата „системата“ се заменя
със „системите“.
2. В ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. утвърждава или връща с мотивирано искане за преразглеждане правилата по чл. 21а;“.
§ 14. В чл. 35e се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима“ се заменя с
„двама“.
2. В ал. 2 думата „четири“ се заменя с „три“.
3. В ал. 3 думата „пет“ се заменя с „четири“.
§ 15. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители се представлява от неговия
председател.“
§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общото събрание приема устав, избира
председател на Института на дипломираните
експерт-счетоводители и членове на органите му.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Председателят ръководи заседанията на управителния съвет.“
§ 17. В чл. 40а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всички регистрирани одитори и регистрирани одиторски предприятия, които
са членове на Института на дипломираните
експерт-счетоводители, както и регистрирани
одитори и регистрирани предприятия от държавите – членки на Европейския съюз, или
от трети държави, са обект на контрол на
качеството на дейността им.“
2. Алинеи 3, 4 и 5 се изменят така:
„(3) Системата за контрол на качеството
функционира, като назначените от комисията
инспектори и контрольорите от Института на
дипломираните експерт-счетоводители извършват проверките за контрол на качеството под
надзора на комисията.
(4) Инспекторите на комисията са в трудови
или извънтрудови правоотношения с комисията.
Те се назначават по ред, определен с правилника на комисията.
(5) Въз основа на резултатите от извършените проверки от инспекторите на комисията,
както и от контрольорите на Института на
дипломираните експерт-счетоводители Комисията има право да дава предписания, които са
задължителни за изпълнение от регистрираните
одитори, и да предприема мерки спрямо тях.“
3. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Системата за контрол на качеството по
ал. 3 се финансира от:
1. бюджета на комисията – за участието
на инспекторите в проверките за контрол на
качеството;
2. средства на Института на дипломираните експерт-счетоводители – за участието на
контрольорите в проверките за контрол на
качеството.“
4. Алинеи 10, 11, 12 и 13 се отменят.
§ 18. В чл. 40б, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. лицата, които извършват контрол на
качеството, да имат подходящо професионално
образование и съответстващ опит в областта
на независимия финансов одит и финансовото
отчитане и да са преминали обучение за контрол на качеството;“.
§ 19. В чл. 40в, ал. 1 се създава т. 7:
„7. проверка за спазване на дадените предписания по чл. 40а, ал. 5.“
§ 20. В чл. 40д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. В ал. 2 цифрата „4“ се заменя с „6“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Проверката за контрол на качеството по ал. 1 се осъществява от Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори.
Копие от доклада от проверката се изпраща
на Института на дипломираните експерт-счетоводители. В проверката може да участват и
регистрирани одитори.“
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4. Алинея 4 се отменя.
§ 21. В чл. 40е се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Поне един от членовете на одитния
комитет трябва да е независим от надзорния
съвет и да има завършено висше образование
със специалност счетоводство или финанси и да
притежава най-малко 5 години професионален
опит по счетоводство или одит.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 22. В чл. 40н ал. 2 се изменя така:
„(2) Ключовият одитор на одиторско предприятие, както и одитор, който работи пряко
чрез индивидуална практика, когато одитират
предприятие, извършващо дейност от обществен
интерес, трябва да се оттеглят, след като са извършвали одитни ангажименти в продължение
на 5 поредни години от датата на назначаване
в одитираното предприятие. Те не могат да
участват в одита на същото предприятие преди
изтичането на две години от оттеглянето си от
ангажимента за одит.“
§ 23. В чл. 40у, ал. 5 думата „одитори“ се
заличава.
§ 24. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „членове на органите на
Института на дипломираните експерт-счетоводители или членове на комисията“ се заменят
с „контрольорите на Института на дипломираните експерт-счетоводители или инспекторите
на комисията“.
2. В ал. 6 думите „членове на органите на
Института на дипломираните експерт-счетоводители или член на комисията“ се заменят с
„лицата, установили нарушението“.
§ 25. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 11 буква „з“ се отменя;
б) създават се т. 22, 23, 24, 25, 26 и 27:
„22. „Инспектор“ е лице, което не упражнява
дейност, свързана с независимия финансов одит,
и е в трудови или извънтрудови правоотношения
с комисията, отговаря на определените изисквания на този закон за придобита квалификация
и опит и е преминало обучение за контрол на
качеството.
23. „Експерт“ е физическо лице със специфични познания за финансовите пазари,
финансовото отчитане, одитиране или други
области, свързани с проверките и практиката
на извършваните одити по този закон.
24. „Контрольор“ е лице, член на Института
на дипломираните експерт-счетоводители, преминало обучение за контрол на качеството и
утвърдено за контрольор.
25. „Опит в областта на независимия финансов одит“ е опитът в областта на счетоводството,
финансовото отчитане и одита.
26. „Проверка“ е съвкупност от систематични,
планирани процедури за проверяване качеството на дейността на регистрираните одитори
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и специализирани одиторски предприятия и
включва оценка на спазването на приложимите стандарти за одит и на изискванията за
независимост, на количеството и качеството
на изразходваните ресурси, на полученото
одиторско възнаграждение и на системата за
вътрешен контрол на качеството.
27. „Разследване“ е изпълнението на съвкупност от процедури за откриване, коригиране
и предотвратяване на неправилно извършване
на независимия финансов одит, както и на
нарушения на приложимите международни
стандарти и законови разпоредби от регистрираните одитори и специализираните одиторски
предприятия.“
2. Създава се § 1б:
„§ 1б. Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори е компетентният орган,
на който е възложен надзорът над регистрираните одитори и одиторски дружества, както
и ефективното сътрудничество на общностно
ниво, по отношение на надзорните действия
на държавите – членки на Европейския съюз.“
Преходни разпоредби
§ 26. (1) С влизането в сила на този закон
мандатът на члена на комисията – представител
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и мандатите на членовете – представители на Института на дипломираните
експерт-счетоводители, се прекратяват.
(2) Председателят на комисията в 14-дневен
срок от влизането в сила на този закон предлага на Народното събрание да избере за член
на комисията представител на Института на
дипломираните експерт-счетоводители.
§ 27. Разпоредбата на чл. 40н, ал. 2 се прилага
за одитни ангажименти за годишни финансови
отчети, съставени след 31 декември 2008 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5682

УКАЗ № 184
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от ХLI
Народно събрание на 1 юли 2010 г.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20
от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76
от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85
и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102
от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.,
бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г. и бр. 74, 75,
82 и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) На водача на пътно превозно средство
е забранено:
1. да управлява пътно превозно средство под
въздействие на алкохол, наркотици или други
упойващи вещества;
2. да управлява пътно превозно средство,
спряно от движение.“
§ 2. В чл. 15 се създава ал. 7:
„(7) Забранено е преминаването и паркирането на моторни превозни средства в паркове,
градини и детски площадки в населените места
извън обозначените за това места.“
§ 3. Член 24а се изменя така:
„Чл. 24а. (1) За ограничаване на скоростта на
движение се използват изкуствени неравности
или други средства, които се изграждат или
монтират на платното за движение.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството и министърът на вътрешните работи определят с наредба условията за
изграждане или монтиране върху платното за
движение на изкуствени неравности и други
средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
(3) Не се допуска изграждане или монтиране
на изкуствени неравности върху платното за
движение по републиканските пътища извън
населените места.“
§ 4. В чл. 35, ал. 3 думите „дясната част на
пътното платно по посока на движението“ се заменят с „дясната част на платното за движение“.
§ 5. В чл. 62 т. 5 се отменя.
§ 6. В чл. 86 след думата „светлини“ се
добавя „и авариен сигнал“.
§ 7. Създава се чл. 99а:
„Чл. 99а. (1) Карта за паркиране на местата,
определени за превозните средства, обслужващи
хора с увреждания и използване на улеснения
при паркиране, се издава от кмета на съответната община.
(2) Картата за паркиране по ал. 1 трябва да
отговаря на изискванията на стандартизиран
модел на Общността от Приложението към
Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни
1998 г. относно картата за паркиране на хора
с увреждания.
(3) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора
с увреждания и използване на улесненията при
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паркиране, издадено от друга държава – членка
на Европейския съюз, е валидна на територията
на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 2.“
§ 8. В чл. 101, ал. 1 се създава изречение
второ: „В този случай, ако спряното пътно
превозно средство се намира в обхвата на пътното платно, водачът, когато се намира извън
превозното средство, трябва да е облечен със
светлоотразителна жилетка.“
§ 9. В чл. 119, ал. 4 след думите „на завиващите“ се добавя „нерелсови“.
§ 10. Член 138 се изменя така:
„Чл. 138. (1) На пътищата, отворени за
обществено ползване, се допускат превозни
средства, които отговарят на изискванията на
този закон и на издадените въз основа на него
подзаконови актове.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е
компетентният орган за одобряване на типа на
нови превозни средства, системи, компоненти
и отделни технически възли.
(3) Одобряването на типа на нови колесни
и верижни трактори за селското и горското
стопанство, на ремаркетата за тях и на сменяемата прикачна техника се извършва по
реда на Закона за регистрация и контрол на
земеделската и горската техника.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
наредби за условията и реда за одобряване на
типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли,
както и за индивидуално одобряване на нови
превозни средства.
(5) Съответствието на превозните средства с
приложимите към тях технически изисквания се
установява чрез извършването на процедури за:
1. ЕО одобряване на типа на нови превозни
средства;
2. одобряване на типа на нови превозни
средства, произвеждани в малки серии;
3. индивидуално одобряване на превозни
средства;
4. изменение в конструкцията на регистрираните превозни средства.
(6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията определя с наредба реда за
създаване и начините за нанасяне на идентификационен номер (VIN код) на превозните
средства, произведени в Република България.
(7) Пускането на пазара на нови пътни
превозни средства, за които се изисква ЕО
сертификат за одобряване на типа, се извършва въз основа на валиден ЕО сертификат за
съответствие с одобрения тип.
(8) Пускането на пазара на нови компоненти или отделни технически възли за превозни
средства, за които се изисква одобряване на
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типа, се извършва с нанесени обозначения в
съответствие с изискванията на приложима
наредба по ал. 4 или по приложимо правило
на ООН/ИКЕ.“
§ 11. Създават се чл. 138a – 138г:
„Чл. 138a. (1) При одобряване на типа на
нови превозни средства и на системи, компоненти и отделни технически възли за нови
превозни средства се прилагат процедурите и
техническите изисквания, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4.
(2) При подаване на заявление за извършване
на процедури за одобряване на типа производителят представя пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ декларация, че не е направил
искане пред друг орган по одобряването и не
е започнала процедура за одобряване на същия
тип в друга държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава от Европейското
икономическо пространство. Декларацията се
подава при процедури за:
1. одобряването на типа на ново превозно
средство – базово, некомплектувано, комплектувано и напълно комплектувано;
2. одобряването на типа на ново превозно
средство по отношение на система/определени
технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел;
3. национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии;
4. индивидуално одобряване на превозни
средства;
5. одобряване на типа на части или оборудване за превозни средства.
(3) При превозни средства със специално
предназначение производителят попълва и
декларация за произход на базово/некомплектувано превозно средство.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ създава и поддържа национална информационна система за издадените от
нея одобрения на типа на превозни средства,
системи, компоненти и отделни технически
възли и за получената информация по отношение на сертификатите за одобряване на типа,
предоставена от компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 138б. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
определя и нотифицира техническите служби,
които извършват или контролират извършването
на изпитванията, необходими за одобряването и
извършването на проверки за установяване на
съответствието с техническите изисквания и с
изискванията за съответствие на производството
на превозни средства, системи, компоненти или
отделни технически възли с одобрения тип.
Чл. 138в. (1) Техническите служби са юридически лица или еднолични търговци, които:
1. притежават необходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан
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опит в специфичните области, определени с
наредбите по чл. 138, ал. 4;
2. съответстват на изискванията на стандартите, приложими към извършваните от тях
дейности, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4.
(2) Съответствието с изискванията по ал. 1
се удостоверява с оценъчен доклад и сертификат за акредитация по стандартите, посочени
в ал. 1, т. 2.
(3) Оценъчният доклад по ал. 2:
1. се изготвя от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в резултат на
проведена процедура за оценка на техническа
служба при спазване на изискванията, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4;
2. се издава за дейностите, за които техническата служба кандидатства да извършва, и
с обхват, в който да са включени методите за
изпитване и/или проверки, съгласно наредбите
по чл. 138, ал. 4, с които се въвеждат Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване
на рамка за одобрение на моторните превозни
средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли,
предназначени за такива превозни средства
(OB, L 263/1 от 9 октомври 2007 г.), и Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни
превозни средства и за отмяна на Директива
92/61/ЕИО на Съвета.
(4) Техническа служба, която е определена
и нотифицирана от друга държава – членка на
Европейския съюз, се нотифицира за техническа
служба и на Република България. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
признава оценъчен доклад, издаден от национален орган на друга държава – членка на
Европейския съюз, определен за компетентен
по чл. 42 на Директива 2007/46/ЕО, когато
техническата служба ще извършва изпитванията
и проверките на територията на държавата,
издала оценъчния доклад.
(5) Сертификатът за акредитация по ал. 2
се издава от Изпълнителна агенция „Българска
служба за акредитация“ или от националния
орган по акредитация на държава – членка на
Европейския съюз.
Чл. 138г. (1) За издаване на удостоверение
за определяне на техническа служба лицето
по чл. 138в, ал. 1 или упълномощен негов
представител подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ с приложени
към него документи, посочени в наредбите по
чл. 138, ал. 4.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ провежда процедура по оценка
на техническата компетентност на кандидата и
на съответствието му с приложимите изисквания
след получаване на заявлението и документи-
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те по служебен път от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“. Процедурата по
оценка се извършва в срок до 6 месеца след
установяване на пълнотата и точността на документите, приложени към заявлението по ал. 1,
като за резултата Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ издава доклад.
Докладът от оценката се предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) При положителна оценка в доклада
по ал. 2 или по чл. 138в, ал. 4 и за обхвата,
предложен в него, изпълнителният директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение за определяне
на техническата служба със срок на валид
ност – срока на валидност на сертификата
за акредитация, но не повече от три години.
Съдържанието на удостоверението се определя
с наредбите по чл. 138, ал. 4.
(4) Техническите служби подлежат на периодичен надзор от органа, изготвил оценъчния
доклад и издал сертификата по чл. 138в, ал. 5,
при условия и по ред, определени с наредбите
по чл. 138, ал. 4. Техническите служби, които
са представили оценъчен доклад, издаден от
национален орган на друга държава – членка
на Европейския съюз, предоставят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
информация за всички промени в нотификацията и докладите от извършените надзорни
проверки в едноседмичен срок от тяхното издаване. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ може да поиска техническата
служба да предостави доклад за актуалните
акредитации на службата.
(5) За дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
събира такси в размер, определен с тарифа,
приета от Министерския съвет.“
§ 12. В чл. 140, ал. 2 думата „Редът“ се заменя с „Условията и редът“ и думите „фабрично
новите пътни превозни средства“ се заменят с
„новите пътни превозни средства“.
§ 13. В чл. 146, ал. 1 думите „се извършва“
се заменят с „и индивидуално одобряване на
пътни превозни средства, регистрирани извън
държавите – членки на Европейския съюз, или
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство, се
извършват“.
§ 14. В чл. 147 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Пътните превозни средства подлежат
на преглед за проверка на техническата им
изправност, както следва:
1. леките автомобили – на третата и петата
година от първоначалната им регистрация като
нови, след което – всяка година;
2. автобусите и таксиметровите автомобили – на всеки 6 месеца;
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3. тролейбусите и трамвайните мотриси – на
всеки 6 месеца;
4. товарните, специалните автомобили,
ремаркетата и полуремаркетата с допустима
максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация са минали не повече
от 10 години – всяка година, след което – на
всеки 6 месеца;
5. мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg – на
всеки две години.
(4) Пътните превозни средства, превозващи
опасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозват определени
опасни товари всяка година.
(5) Прегледът за проверка на техническата
изправност обхваща комплектността и изправността на оборудването, частите, агрегатите,
уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които
имат връзка с безопасността на движението,
опазването на околната среда и изправността
на шумозаглушителните им устройства, определени в наредбата по ал. 1.“
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Прегледите за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
се извършват от комисия, която се състои от
председател и поне един технически специалист.
(8) Резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства се
регистрират в информационната система на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Информационната система за
електронно регистриране отчита извършените
от контролно-техническите пунктове прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства в реално време.
Изискванията към информационната система
се определят с наредбата по ал. 1.“
§ 15. В чл. 148 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. документи, удостоверяващи съответствието с изискванията към лицето, извършващо
прегледите, към контролно-техническия пункт,
към председателя на комисията, извършваща
прегледите, и към техническите специалисти,
определени с наредбата по чл. 147, ал. 1.“
2. В ал. 4:
а) в т. 2 преди думите „техническите специалисти“ се добавя „председателят на комисията, извършваща прегледите и“ и след думите
„чл. 147, ал. 1“ се добавя „и са включени в
регистъра по ал. 9“;
б) създава се т. 3:
„3. лицата по ал. 2 отговарят на изискванията
на наредбата по чл. 147, ал. 1.“
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Неразделна част от разрешението е списък
на председателя на комисията, извършваща
прегледите, и на техническите специалисти.“
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4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва
издаването на разрешение, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията,
определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
2. сградите, в които е разположен контролно-техническият пункт, или съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване,
с които ще се извършват периодичните прегледи за проверка на техническата изправност
на пътните превозни средства, не отговарят
на изискванията, определени с наредбата по
чл. 147, ал. 1;
3. председателят на комисията, извършваща
прегледите, или техническите специалисти не
отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
4. не са представени документите по ал. 3;
5. на кандидата е издавано разрешение, което
е било отнето за нарушения на изискванията
за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните
превозни средства.“
5. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ води регистър за издадените
разрешения по ал. 2, на председателите на
комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти.
(10) Председателят на комисията, извършваща прегледите, и техническите специалисти се
вписват в регистъра по ал. 9, когато отговарят
на изискванията, определени с наредбата по
чл. 147, ал. 1, и се заличават от регистъра:
1. по искане на лицето, получило разрешение по ал. 2;
2. по искане на лицето, вписано в регистъра;
3. при повторно извършени нарушения на
правилата за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност
на пътните превозни средства;
4. когато са разпоредили да се издаде или
са издали документ за извършен периодичен
преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е
представено на преглед;
5. при повторно нарушение на изискването
техническият специалист да уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1
срок, че индивидуалният му печат е изгубен,
откраднат или унищожен;
6. когато председателят на комисията, извършваща прегледите, е предоставил паролата
си за достъп до информационната система по
чл. 147, ал. 8 на друго лице и то я използва;
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7. когато техническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка
на документите, удостоверяващи, че пътното
превозно средство е технически изправно, на
друго лице и то го използва;
8. когато председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист престанат да отговарят на изискванията,
определени с наредбата по чл. 147, ал. 1.“
6. Създават се ал. 11 – 14:
„(11) Заличаването от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите,
и на техническите специалисти се извършва
със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или
на оправомощено от него длъжностно лице.
(12) Заповедта по ал. 11 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Оспорването не спира изпълнението
на заповедта.
(13) Председател на комисията, извършваща прегледите, или технически специалист,
заличени от регистъра по ал. 9 на някое от
основанията, предвидени в ал. 10, т. 4 – 8, не
могат да бъдат вписани отново в регистъра
в продължение на две години от датата на
заличаването.
(14) Правата, произтичащи от разрешението,
се прекратяват:
1. когато се установи, че разрешението е
издадено въз основа на неистински документ
или на документ с невярно съдържание;
2. с прекратяването на дейността на лицето
по ал. 2;
3. с изтичането на срока, за който е издадено;
4. по искане на неговия притежател;
5. с отнемането на разрешението по реда
на чл. 148б.“
§ 16. В чл. 148б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешението и списъкът към него се
отнемат, когато:
1. контролно-техническият пункт или лицето по чл. 148, ал. 2 престанат да отговарят на
изискванията на този закон или на наредбата
по чл. 147, ал. 1;
2. периодичните прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни
средства се извършват от технически специалист, който не е вписан в регистъра по
чл. 148, ал. 9;
3. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са
одобрени по реда на Закона за измерванията
или не са преминали задължителна проверка
по реда на същия закон;
4. не е спазен срокът за уведомяване на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определен с наредбата по чл. 147,
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ал. 1, за изгубени, откраднати или унищожени
документи, с които се удостоверява, че превозното средство е технически изправно;
5. в контролно-техническия пункт, в който
лицето по чл. 148, ал. 2 извършва дейността,
е издаден документ, който удостоверява, че
пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено на преглед за
проверка на техническата му изправност или
без да е извършен преглед;
6. при повторно извършени нарушения на
условията и реда за извършване на периодични
прегледи за проверка на пътните превозни средства, определени с този закон или с наредбата
по чл. 147, ал. 1, извън случаите по т. 5.“
2. В ал. 2 след думите „длъжностно лице“
се поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В заповедта по ал. 2 се постановява:
1. отнемане на предоставените на лицето
по чл. 148, ал. 2 документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед;
2. отнемане на индивидуалните печати за
заверка на документи, с които се удостоверява
извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в
списъка към разрешението, издадено на лицето
по чл. 148, ал. 2;
3. прекратяване на достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, до
информационната система по чл. 147, ал. 8.
(4) Отнемането подлежи на оспорване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на
заповедта.“
§ 17. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 150 след думата „водач“ се поставя запетая и се добавя „освен когато превозното средство е учебно и се управлява от
кандидат за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство по
време на обучението му по реда на наредбата
по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на
изпита за придобиване на правоспособността
по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4“.
§ 19. В чл. 150а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За определяне правоспособността на
водачите моторните превозни средства се делят
на следните категории, различни от тези по
чл. 149, обозначени с латински букви:
1. категория АМ – мотопеди – двуколесни
или триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от
45 km/h, както са определени в чл. 149, ал. 1,
т. 1, букви „б“ и „г“ (категория L1е и категория
L2е), с изключение на тези с конструктивна
максимална скорост, по-малка или равна на
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25 km/h, и леки четириколесни превозни средства, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1,
буква „л“ (категория L6e);
2. категория А1:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя
не повече от 125 cm3, с максимална мощност
не повече от 11 kW и с отношение мощност/
тегло, което не превишава 0,1 kW/kg;
б) триколесни моторни превозни средства с
мощност, която не превишава 15 kW;
3. категория А2 – мотоциклети с мощност,
която не превишава 35 kW, и с отношение
мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg,
като удвоената реална мощност не е по-голяма
от нетната мощност на двигателя;
4. категория А – мотоциклети и триколесни
моторни превозни средства с мощност над 15 kW:
а) мотоциклети – двуколесни превозни
средства без кош (категория L3e) или с кош
(категория L4e), с двигател с работен обем
над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с
конструктивна максимална скорост, по-висока
от 45 km/h, както са определени съответно в
чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „е“ и „з“;
б) триколесни моторни средства – превозни
средства с три симетрично разположени колела
(категория L5e), с двигател с работен обем на
цилиндъра над 50 cm3, ако е с вътрешно горене,
и/или с конструктивна максимална скорост,
по-висока от 45 km/h, както са определени в
чл. 149, ал. 1, т. 1, буква „к“;
5. категория В1 – четириколесни превозни
средства (без тези от категория L6e) с маса
без товар не повече от 400 kg (категория L7e)
(550 kg за превозните средства, предназначени за превоз на товари), в която маса не се
включва масата на акумулаторните батерии
на електрическите превозни средства и които
имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 kW, както са определени
в чл. 149, ал. 1, т. 1, буква „м“; тези превозни
средства трябва да отговарят на техническите
изисквания, които се прилагат към триколесни моторни средства от категория L5e, освен
ако в нормативен акт са предвидени отделни
технически изисквания за тях;
6. категория В – моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не
надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници
плюс водача; моторните превозни средства от
тази категория могат да образуват състав с
ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се нарушават
разпоредбите на правилата за одобряване на
типа за съответните превозни средства, моторни превозни средства от тази категория могат
да образуват състав с ремарке с допустима
максимална маса, надвишаваща 750 kg, при
условие че допустимата максимална маса на
състава не надвишава 4250 kg;
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7. категория ВЕ – без да се нарушават
разпоредбите на правилата за одобряване на
типа за съответните превозни средства, състав
от пътни превозни средства, с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или
полуремарке, когато допустимата максимална
маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 kg;
8. категория С1 – моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D,
с допустима максимална маса над 3500 kg, но
не по-голяма от 7500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от
8 пътници плюс водача; моторните превозни
средства от тази категория могат да образуват
състав с ремарке с допустима максимална маса,
която не надвишава 750 kg;
9. категория С1Е:
а) без да се нарушават разпоредбите на
правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от превозно
средства с теглещо превозно средство/влекач
от категория С1 и ремарке или полуремарке
с допустима максимална маса на ремаркето
или полуремаркето над 750 kg, при условие че
допустимата максимална маса на състава не
надвишава 12 000 kg;
б) без да се нарушават разпоредбите на
правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от превозни
средства с теглещо превозно средство от
категория В и ремарке или полуремарке с
допустима максимална маса на ремаркето
или полуремаркето над 3500 kg, при условие
че допустимата максимална маса на състава
не надвишава 12 000 kg;
10. категория С – моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D,
чиято допустима максимална маса надвишава
3500 kg, които са проектирани и конструирани
за превоз на не повече от 8 пътници плюс
водача; моторните превозни средства от тази
категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не
надвишава 750 kg;
11. категория СЕ – без да се нарушават
разпоредбите на правилата за одобряване на
типа за съответните превозни средства, състав
от пътни превозни средства с теглещо моторно
превозно средство от категория С и ремарке
или полуремарке с допустима максимална
маса над 750 kg;
12. категория D1 – моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз
на не повече от 16 пътници плюс водача и с
максимална дължина, непревишаваща 8 m; към
моторните превозни средства от тази категория
може да се прикачва ремарке, чиято допустима
максимална маса не надвишава 750 kg;
13. категория D1E – без да се нарушават
разпоредбите на правилата за одобряване на
типа за съответните превозни средства, състав
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от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима
максимална маса над 750 kg;
14. категория D – моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз
на повече от 8 пътници плюс водача; към моторните превозни средства, които могат да се
управляват със свидетелство от категория D,
може да се прикачва ремарке, чиято допустима
максимална маса не надвишава 750 kg;
15. категория DE – без да се нарушават
разпоредбите на правилата за одобряване на
типа за съответните превозни средства, състав
от превозни средства, при които теглещото
превозно средство е от категория D, и ремарке
с допустима максимална маса над 750 kg;
16. категория Т – колесни трактори (Ткт); към
тази категория се приравняват и трамвайните
мотриси (Ттм).“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 20. В чл. 151 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минималната възраст на водача за
управление на моторно превозно средство е:
1. шестнадесет години – за управление на
моторно превозно средство от категория АМ;
2. шестнадесет години – за управление на
моторно превозно средство от категория А1;
3. осемнадесет години – за управление на
моторно превозно средство от категория А2;
4. двадесет и четири години – за управление
на моторно превозно средство от категория
А, или:
а) двадесет години – ако водачът притежава
свидетелство за управление на мотоциклет от
категория А2 от не по-малко от две години;
б) двадесет и една години – за управление
на триколесни моторни превозни средства с
мощност, превишаваща 15 kW;
5. седемнадесет години – за управление на
моторно превозно средство от категория В1;
6. осемнадесет години – за управление на
моторно превозно средство от категории В и ВЕ;
7. осемнадесет години – за управление на
моторно превозно средство от категории С1
и С1Е, като не се ограничава прилагането на
разпоредбите за управление на такива превозни
средства, определени в наредбата по чл. 7б,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
8. двадесет и една години – за управление
на моторно превозно средство от категории С
и СЕ, като не се ограничава прилагането на
разпоредбите за управление на такива превозни
средства, определени в наредбата по чл. 7б,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
9. двадесет и една години – за управление
на моторно превозно средство от категории D1
и D1Е, като не се ограничава прилагането на
разпоредбите за управление на такива превозни
средства, определени в наредбата по чл. 7б,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
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10. двадесет и четири години – за управление
на моторно превозно средство от категории D
и DЕ, като не се ограничава прилагането на
разпоредбите за управление на такива превозни
средства, определени в наредбата по чл. 7б,
ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
11. двадесет и една години – за управление
на трамвайна мотриса от категория Ттм;
12. осемнадесет години – за управление на
колесен трактор от категория Ткт по републиканските и общинските пътища.“
2. В ал. 4 думите „Ттб (тролейбус)“ се заличават.
3. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) Свидетелство за управление на моторно
превозно средство се издава на лица, които
са установили обичайното си пребиваване в
Република България, за което обстоятелство
подписват декларация или представят доказателство, че се обучават във висше училище по
чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование
или в училище по чл. 26, ал. 1 от Закона за
народната просвета в страната не по-малко
от 6 месеца.
(6) Кандидатите за придобиване на право
способност за управление на моторно превозно
средство трябва да отговарят на изискванията
на ал. 5.
(7) Едно и също лице може да притежава
само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.
(8) Когато на водач на моторно превозно
средство са наложени ограничения за управление на превозни средства, в свидетелството му за управление чрез съответния код на
Европейския съюз, определен в наредбата по
чл. 159, ал. 1, се указват условията, при които водачът има право да управлява моторно
превозно средство.
(9) При издаване на дубликат или при подмяна на българско свидетелство за управление
на моторно превозно средство или на свидетелство за управление на моторно превозно
средство, издадено от държава – членка на
Европейския съюз, или друга страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или Конфедерация Швейцария,
не се изисква копие от документ за завършено
най-малко основно образование. Подмяна на
свидетелство за управление на моторно превозно
средство се извършва при изтичане срока на
валидност, при подмяна на стар образец с нов
и при промяна в данните на водача. Дубликат
на свидетелството за управление на моторно
превозно средство се издава при повреждане,
унищожаване, изгубване или кражба.“
§ 21. В чл. 152 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус)“ се заменят с
„трамвайна мотриса“.
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2. В ал. 5:
а) в т. 1 думата „моторни“ се заменя с
„пътни“;
б) създава се т. 4:
„4. ръководителят на учебната дейност и
техническият сътрудник отговарят на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3.“
3. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Разрешението се отнема, когато:
1. учебният кабинет, учебната площадка,
офисът или учебното пътно превозно средство
престанат да отговарят на изискванията на
наредбата по ал. 1, т. 3;
2. лицето, получило разрешение по ал. 3,
разпореди или допусне провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство в нарушение на условията
и реда, определени с наредбата по ал. 1, т. 3 и
учебната документация по чл. 153, т. 1;
3. лицето, получило разрешение по ал. 3,
разпореди или допусне извършването на обучение на кандидати за придобиване на право
способност за управление на моторно превозно
средство:
а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;
б) с моторно превозно средство, което не
отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;
в) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;
г) на учебна площадка, която не отговаря
на изискванията, определени с наредбата по
ал. 1, т. 3.“
4. Алинея 19 се изменя така:
„(19) Преподавател, заличен от регистъра
на основание ал. 18, т. 3, не може да бъде
вписван отново в регистъра в продължение
на две години.“
§ 22. Създават се чл. 153б – 153г:
„Чл. 153б. (1) Психологическите изследвания
по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се организират
и провеждат:
1. първото и второто психологическо изследване – от регистрирани при условията и по реда
на този закон и притежаващи удостоверение
за регистрация:
а) многопрофилните транспортни болници
към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от
групови практики за медицинска помощ, в
които работи поне един психолог;
б) лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2,
буква „г“ от Закона за лечебните заведения, в
които работи поне един психолог;
в) диспансери за психични заболявания, в
които работи поне един психолог;
2. третото психологическо изследване – от
областни експертни психологически комисии,
организирани в многопрофилните транспортни
болници към Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.
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(2) Методическото ръководство за извършването на психологическите изследвания се
осъществява от централна експертна психологическа комисия, организирана в Националната многопрофилна транспортна болница
„Цар Борис III“ – София. Членовете на тази
комисия притежават необходимите образование и квалификация съгласно изискванията
на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
(3) Удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания се издава
на лицата по ал. 1, т. 1 при следните условия:
1. кабинетите и специализираното оборудване отговарят на изискванията и осигуряват
извършването на изследването съгласно наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
2. лицата, които извършват изследванията,
притежават необходимите образование и квалификация съгласно изискванията на наредбата
по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са включени в регистъра
по чл. 153в, ал. 1;
3. изследването е организирано съгласно
изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
Чл. 153в. (1) Регистрацията на лицата по
чл. 153б, ал. 1, т. 1 се извършва от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията или от оправомощено от него
длъжностно лице.
(2) За вписване в регистъра лицата по
чл. 153б, ал. 1, т. 1 подават заявление до
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, комплектувано
с документите, определени с наредбата по
чл. 152, ал. 1, т. 2.
(3) При непълноти на представените документи по ал. 2 министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него длъжностно лице
в 10-дневен срок от подаване на заявлението
писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им.
(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 3
министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или оправомощено
от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация
на лицата, които отговарят на изискванията на
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са приложили
документите по ал. 2.
(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано
отказва извършването на регистрация на лице,
което не отговаря на някое от изискванията на
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 или не е приложило към заявлението документите по ал. 2.
(6) Отказът да се извърши регистрация
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Правото да се организират и извършват
психологически изследвания се прекратява от
органа, извършил регистрацията:
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1. когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документ или на документ
с невярно съдържание;
2. при повторно извършени нарушения на
условията и реда за извършване на изследванията;
3. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
4. с прекратяването на дейността на регистрираното лице.
Чл. 153г. (1) В регистъра по чл. 153в, ал. 1
се вписват:
1. пореден номер и дата на вписване в
регистъра;
2. наименование, седалище и адрес на управление на регистрираното лице – за юридическите лица и едноличните търговци;
3. номер на издаденото удостоверение за
регистрация;
4. данни за психолозите, които ще извършват
изследванията:
а) имената на психолога и единният му
граждански номер;
б) образованието и квалификацията на лицето, извършващо психологически изследвания;
в) данни за влезли в сила наказателни
постановления за извършени нарушения на
условията и реда за извършване на психологически изследвания;
г) данни за заличаване на регистрацията и
основанието за това.
(2) Лицата, заличени от регистъра на основание чл. 153в, ал. 7, т. 1, не могат да кандидатстват отново за вписване в регистъра
в продължение на две години от датата на
заличаването.
(3) Искане за изменение и допълнение в
регистъра и в удостоверението за регистрация
се прави в 30-дневен срок от промяната на
обстоятелствата, които подлежат на вписване.
(4) Заличаването от регистъра се извършва със заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
или на оправомощено от него длъжностно
лице, която подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Редът за регистрация и заличаване от
регистъра се определя с наредбата по чл. 152,
ал. 1, т. 2.“
§ 23. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. (1) Всеки водач има право да
управлява моторно превозно средство от категорията, за която притежава свидетелство за
управление, а водачът, притежаващ свидетелство
за управление от категория Т – само превозно
средство от вида, посочен в свидетелството за
управление.
(2) Водач с право за управление на моторни
превозни средства от която и да е от категориите по чл. 150а има право да управлява и
превозни средства от категория АМ, а водач
с право за управление на моторни превозни
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средства от категория С1 или С – и моторни
превозни средства от категория Т – колесен
трактор.
(3) Водач с право за управление на моторни
превозни средства от категория А2 има право да
управлява и превозни средства от категория А1.
(4) Водач с право за управление на моторни
превозни средства от категория А има право
да управлява и превозни средства от категории
А1 и А2.
(5) Водач с право за управление на моторни
превозни средства от категории В, С или D
има право да управлява и превозни средства
съответно от категории В1, С1 или D1.
(6) Водач с право за управление на моторни
превозни средства от категории С1Е, СЕ, D1Е
или DЕ има право да управлява и състав от
превозни средства от категория ВЕ.
(7) Водач с право за управление на моторни
превозни средства от категория СЕ има право да
управлява и превозни средства от категория DЕ,
ако притежава правоспособност за управление
на моторни превозни средства от категория D.
(8) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категории СЕ и DЕ
има право да управлява и състав от превозни
средства от категории съответно С1Е и D1Е.
(9) Когато допустимата максимална маса
на състава от моторно превозно средство от
категория В с ремарке с допустима максимална
маса до 750 kg надвишава 3500 kg, съставът
се управлява от лица, издържали съответния
изпит. Правото да се управлява такъв състав
се указва в свидетелствата за управление чрез
съответния код на Общността.
(10) За управление на тролейбус водачите,
притежаващи категория D, преминават допълнително обучение по реда на наредбата по чл. 152,
ал. 1, т. 3. Правото да се управлява тролейбус
се указва в свидетелствата за управление чрез
съответния национален код.“
§ 24. В чл. 166 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. спазването на правилата за извършване на
обществен превоз и превоз за собствена сметка
на пътници и товари, както и всички документи,
свързани с извършването на превоза;“
б) в т. 3 думите „учебните програми“ се
заменят с „учебната документация“ и думата
„форми“ се заменя с „центрове“;
в) създават се т. 4 и 5:
„4. състоянието на материалната база и
спазването на условията и реда за извършване
на психологически изследвания от лицата по
чл. 153б, ал. 1;
5. съответствието с изискванията към техническите служби по чл. 138б.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „обществен превоз“ се
добавя „и превоз за собствена сметка“;
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б) в т. 3 думите „учебните програми“ се
заменят с „учебната документация“ и думата
„форми“ се заменя с „центрове“;
в) в т. 6 след думата „превоз“ се добавя „и
превоз за собствена сметка“;
г) създават се т. 9 и 10:
„9. дават задължителни предписания във
връзка със състоянието на материалната база и
спазването на условията и реда за извършване
на психологически изследвания;
10. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия с изискванията
към техническите служби по чл. 138б.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Контролът по ал. 1, т. 4 се извършва
съвместно с представители на централната експертна психологическа комисия по
чл. 153б, ал. 2.“
§ 25. В чл. 166а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията за защита на потребителите
към министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, нейните регионални звена и звената
за защита на потребителите към общинската
администрация в рамките на възложените им
по чл. 166 от Закона за защита на потребителите компетенции контролират спазването на
изискванията за:
1. наличие на валиден сертификат за съответствие с одобрен тип на пуснатите на пазара
нови моторни превозни средства и ремаркета;
2. обозначения на пуснатите на пазара нови
компоненти или отделни технически възли за
моторни превозни средства и ремаркета;
3. спазването на изискването за предоставяне на информация на потребителите, когато
предоставянето є се изисква по силата на
нормативен акт;
4. осигуряване изпълнението на мерките,
свързани с провеждането на кампании по изтегляне от пазара;
5. контролиране спазването на изискванията за пускането на пазара и търговията
с одобрени части и оборудване, които могат
да създадат значителен риск за правилното
функциониране на основни системи, свързани
с безопасността на превозните средства при
движението им по пътищата или с техните
екологични характеристики.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „се пускат“ се заменят със
„са пуснати“ и думата „системи“ и запетаята
след нея се заличават;
б) в т. 3 след думите „превозни средства“
се добавя „и ремаркета“;
в) в т. 4 думата „системи“ и запетаята след
нея се заличават.
3. В ал. 3:
а) в т. 3 думата „системи“ и запетаята след
нея се заличават;
б) в т. 4 думата „системи“ и запетаята след
нея се заличават;
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в) в т. 5 думата „системи“ и запетаята след
нея се заличават и след думите „превозни
средства“ се добавя „и ремаркета“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) При осъществяване на функциите по
ал. 1 Комисията за защита на потребителите
ползва данни от националната информационна
система по чл. 138а, ал. 4.“
§ 26. В чл. 167, ал. 2, т. 1 след думата „регулиране“ се поставя запетая и се добавя „както и“.
§ 27. В чл. 171, т. 2 се правят следните
изменения:
1. В текста преди буква „а“ думата „моторно“
се заменя с „пътно“.
2. В буква „а“ думата „моторното“ се заменя
с „пътното“.
3. В буква „б“ думата „моторното“ се заменя
с „пътното“.
4. Буква „г“ се отменя.
§ 28. В чл. 172 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5,
буква „а“ се заменят с „чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5,
буква „а“ и т. 6“ и след думата „компетентност“ се добавя „или от оправомощени от тях
длъжностни лица“.
2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. отнемане на индивидуалните печати за
заверка на документите, издавани при извършването на периодични прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни
средства.“
§ 29. В чл. 173а, ал. 1 думите „чл. 138, ал. 2
и 3“ се заменят с „чл. 138, ал. 7 и 8“.
§ 30. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата
„движение“ се добавя „или състав от пътни
превозни средства, в който е включено спряно
от движение пътно превозно средство“.
§ 31. В чл. 178 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 6 думите „чл. 152, ал. 1, т. 3 и“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „т. 5 и 6 и 10“ се заменят
с „т. 6 и 10“.
§ 32. Създават се чл. 178а – 178г:
„Чл. 178а. (1) Наказва се с глоба или с
имуществена санкция в размер 5000 лв. лице,
което издава документи за извършени периодични прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства без
издадено разрешение по чл. 148, ал. 2.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена
санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури
на контролните органи по чл. 166 възможност
за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване, както и ако
не им предостави за проверка документацията,
свързана с извършването на периодични прегледи за техническата изправност на пътните
превозни средства.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено
повторно, наказанието е глоба или имуществена
санкция в размер 5000 лв.
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(4) Налага се имуществена санкция в размер
1000 лв. на лице, получило разрешение по реда
на чл. 148, ал. 2, което:
1. не изпрати уведомление или документ,
свързани с дейността по извършването на
периодични прегледи до съответните компетентни органи;
2. в резултат на неправилно съхранение на
документи, с които се удостоверява извършването на периодични прегледи за проверка на
техническата изправност на пътните превозни
средства, е допуснало тяхната загуба, кражба
или унищожаване.
(5) Когато нарушението по ал. 4 е извършено повторно, имуществената санкция е в
размер 2000 лв.
(6) Който в рамките на своите задължения
съобразно изискванията на наредбата по чл. 147,
ал. 1 не е създал необходимата организация или
не е упражнил контрол за спазване на нейните
изисквания, се наказва с имуществена санкция
в размер 2000 лв.
(7) Наказва се с глоба 1500 лв.:
1. председател на комисия, извършваща
прегледи, или технически специалист, който
допусне извършването на периодичен преглед за
проверка на техническата изправност на пътно
превозно средство в нарушение на изискванията,
определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или
със съоръжения или средства за измерване,
които не отговарят на изискванията, определени
с наредбата по чл. 147, ал. 1;
2. председател на комисия, извършваща
прегледи, или технически специалист, който
не въведе данните от извършен преглед за
проверка на техническата изправност на пътно
превозно средство съобразно изискванията на
наредбата по чл. 147, ал. 1;
3. технически специалист, който не провери
изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и
характеристиките на пътните превозни средства,
които подлежат на преглед за проверка на техническата изправност, по методите, определени
с наредбата по чл. 147, ал. 1;
4. технически специалист, който квалифицира техническа неизправност в противоречие
с изискванията, определени с наредбата по
чл. 147, ал. 1, или даде неправилно заключение
в документите за извършен периодичен преглед
за проверка на техническата изправност;
5. технически специалист, който работи с
оборудване, уреди и средства за измервания,
които са неизправни или ги използва неправилно,
или манипулира или изменя техните показания;
6. технически специалист, който не уведоми
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в определения с наредбата по чл. 147,
ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен.
(8) Когато нарушението по ал. 7 е извършено
повторно, наказанието е глоба 3000 лв.
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(9) Технически специалист, който вследствие
на неправилно съхраняване на индивидуален
печат допусне неговата загуба, кражба или
унищожаване, се наказва с глоба 1000 лв.
(10) За нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства
и на изискванията за водене на свързаната с
тях документация, за които не е предвидено
друго наказание, виновните се наказват с глоба
или с имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 178б. (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което
извършва обучение на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство без издадено разрешение по
чл. 152, ал. 3.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не
осигури на контролните органи по чл. 166
възможност за проверка на материалната база,
както и ако не им предостави за проверка цялата документация, свързана с извършването
на обучението на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено
повторно, наказанието е глоба или имуществена
санкция в размер 5000 лв.
(4) Наказва се с глоба или с имуществена
санкция в размер 1000 лв. лице, получило
разрешение по реда на чл. 152, ал. 3, което:
1. не осигури воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и
на документацията в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение
на кандидатите по чл. 153, т. 1;
2. неправилно съхранява регистъра за вписване на кандидатите за придобиване на право
способност за управление на моторно превозно
средство, в резултат на което е настъпила загуба,
кражба или унищожаване на регистъра;
3. разпореди или допусне извършване на
дейността с ръководител на учебната дейност,
който не отговаря на изискванията, определени
с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;
4. разпореди или допусне организиране на
дейността в офис, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152,
ал. 1, т. 3;
5. не осигури условия за провеждане на
теоретичните или практическите изпити;
6. не предостави записите от видеонаблюдението след провеждане на теоретичните изпити
в учебния център.
(5) Наказва се с глоба 500 лв. ръководител
на учебната дейност в учебните центрове за
обучение на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно
превозно средство, който:
1. не осигури спазването на изискванията
на учебната документация за обучение на кан-

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

дидатите за придобиване на правоспособност
по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;
2. не издава своевременно и не води съответните документи във връзка с обучението;
3. при организиране на обучението разпореди
или допусне нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) дневната натовареност на преподавателите;
в) нарушение на графика за провеждане на
теоретичното обучение;
г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;
д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
4. не обявява и не актуализира информацията
относно таксите за провеждане на обучението
и изпитите;
5. допуска издаването на удостоверение за
допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;
6. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.
(6) Наказва се с глоба 500 лв. преподавател
по теоретично и/или практическо обучение
на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство, който:
1. не спазва изискванията на учебната
документация за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност по чл. 153,
т. 1 при извършване на обучението;
2. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението;
3. не вписва своевременно данните в документите във връзка с обучението;
4. нарушава определената дневна натовареност на преподавателите;
5. при провеждане на обучението допуска
нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното
обучение;
в) продължителността на учебните часове;
г) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
6. като член на изпитна комисия нарушава
реда за провеждане на теоретичните или практическите изпити.
(7) За нарушения на изискванията за провеждане на обучение на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство и на изискванията при водене
на свързаната с тях документация, за които не
е предвидено друго наказание, виновните се
наказват с глоба или с имуществена санкция
в размер 500 лв.
Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба 3000 лв. лице,
което наруши условията и реда за извършване
на психологически изследвания, определени с
наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
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(2) При повторно нарушение по ал. 1 се
налага глоба 5000 лв.
Чл. 178г. (1) Който пуска на пазара превозно
средство, за което се изисква сертификат за
одобряване на типа, без да е издаден такъв, или
пуска превозното средство на пазара в нарушение на пряко приложим акт на Европейския
съюз в областта на одобряването на типа на
превозни средства, се наказва с глоба 2500 лв.
(2) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се
налага имуществена санкция в размер 5000 лв.
(3) Който пуска на пазара компоненти
или отделни технически възли, подлежащи
на одобряване на типа, когато не отговарят
на изискванията на приложимите наредби по
чл. 138, ал. 4 или на правилата на ООН/ИКЕ,
или на регламенти на европейските институции
в областта на одобряването на типа на превозни
средства и съответствието им не е удостоверено
по надлежния ред, се наказва с глоба 2000 лв.
(4) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 3, се
налага имуществена санкция в размер 4000 лв.
(5) Наказва се с глоба 3000 лв. или с имуществена санкция в размер 6000 лв., който
разпореди, допусне или издаде документ с
неверни данни относно:
1. съответствието на превозните средства или
системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически
изисквания за одобряване на типа, ако деянието
не съставлява престъпление;
2. съответствието на превозните средства и
приложимите към тях технически изисквания
за индивидуално одобряване или изменение
в конструкцията, ако деянието не съставлява
престъпление.
(6) Който при изпитване или проверка за
съответствието на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли
с приложимите към тях технически изисквания
за одобряване на типа, както и за индивидуално одобряване на превозни средства използва
оборудване, уреди или средства за измерване,
които са неизправни или използва неправилно,
манипулира или изменя показанията им, се
наказва с глоба 3000 лв. или с имуществена
санкция в размер 6000 лв., ако деянието не
съставлява престъпление.
(7) За нарушенията, предвидени в чл. 13,
т. 2, букви „в“ и „д“ от Регламент (ЕО)
№ 715/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение
на моторни превозни средства по отношение
на емисиите от леки превозни средства за
превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6)
и за достъпа до информация за ремонт и
техническо обслужване на превозни средства
(OB, L 171/1 от 29 юни 2007 г.), в чл. 13, т. 2,
букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕО) № 78/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
14 януари 2009 г. относно типовото одобрение
на моторни превозни средства по отношение
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на защитата на пешеходците и на останалите
уязвими участници в движението по пътищата,
за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за
отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/
ЕО (OB, L 35/1 от 4 февруари 2009 г.), в чл. 15,
т. 2, букви „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕО)
№ 79/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение
на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива
2007/46/ЕО (OB, L 35/32 от 4 февруари 2009 г.),
в чл. 11, т. 2, букви „в“, „г“ и „д“ от Регламент
(ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на
типа на моторни превозни средства и двигатели
по отношение на емисиите от тежки превозни
средства (Евро VI) и за достъпа до информация
за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент
(ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за
отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО
и 2005/78/ЕО (OB, L 188/1 от 18 юли 2009 г.)
и в чл. 11, т. 2, буква „в“ от Регламент (ЕО)
№ 661/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията
за одобрение на типа по отношение на общата
безопасност на моторните превозни средства,
техните ремаркета и системи, компоненти и
отделни технически възли, предназначени за
тях (OB, L 200/1 от 31 юли 2009 г.):
1. физическо лице се наказва с глоба в
размер 2500 лв.;
2. на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер
5000 лв.“
§ 33. В § 6 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 след думата „трамваите“ се поставя
запетая и се добавя „тракторите“.
2. В т. 16 запетаята и думите „тракторите,
тракторните ремаркета и друга самоходна“ се
заменят с „и самоходната“.
3. Точка 46 се изменя така:
„46. „Обичайно пребиваване в Република
България“ е мястото, където дадено лице
обикновено живее повече от 185 дни през
последните 12 последователни месеца поради
лични или трудови връзки, или ако лицето няма
трудови връзки – поради лични връзки, които
сочат тясна обвързаност на лицето с мястото,
където то живее.
За обичайно пребиваване на лице, чиито
трудови връзки са на различно място от личните
му връзки и което вследствие на това последователно пребивава на различни места в две
или повече държави членки, се смята мястото,
където са личните му връзки, при условие че
лицето редовно се връща там. Спазването на
последното условие не е необходимо, ако лицето
пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача с определена продължителност.
Следването в университет или в друго учебно
заведение не се смята за смяна на обичайно
пребиваване.“
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Допълнителни разпоредби
§ 34. Навсякъде в закона означенията на
единиците за измерване „км/ч“, „кг“, „куб. см“,
„т“, „км/час“ и „мм“ се заменят съответно с
„km/h“, „kg“, „cm3“, „t“, „km/h“ и „mm“.
§ 35. Този закон въвежда изисквания на:
1. Директива 2007/46/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за
създаване на рамка за одобрение на моторните
превозни средства и техните ремаркета, както
и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни
средства (OB, L 263/1 от 9 октомври 2007);
2. Директива 2002/24/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни
моторни превозни средства и за отмяна на
Директива 92/61/ЕИО на Съвета;
3. Директива 2006/126/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.
относно свидетелства за управление на превозни средства.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 36. Разпоредбата на § 14 относно чл. 147,
ал. 8 влиза в сила от 1 януари 2011 г.
§ 37. Разпоредбите на § 15 относно чл. 148,
ал. 4, т. 2 и ал. 9 – 14 влизат в сила три месеца
след датата на обнародването на този закон в
„Държавен вестник“.
§ 38. Разпоредбите на § 19 относно чл. 150а
и § 20 относно чл. 151 влизат в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на разпоредбите на
чл. 151, ал. 5, 6, 7 и 9.
§ 39. (1) При подмяна, издаване на дубликат
и издаване на свидетелство за управление след
придобиване на нова категория категория М
се приравнява на категория АМ.
(2) Всички права за управление на моторно
превозно средство, придобити преди 19 януари
2013 г., се запазват, освен за лицата, притежаващи правоспособност за управление на моторни
превозни средства от категория Ттб, които до
влизането в сила на § 19 трябва да преминат
обучение за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство
от категория D, по ред, определен в наредбата
по чл. 152, ал. 1, т. 3.
§ 40. Разпоредбите на чл. 166а, ал. 1, т. 5
относно частите и оборудването, които могат
да създадат значителен риск за правилното
функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства
при движение по пътищата или с неговите
екологични характеристики, се прилагат след
определяне от Европейската комисия на изискванията към тях.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5681
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УКАЗ № 185
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за финансовото управление и контрол в публичния сектор, приет от ХLI Народно събрание
на 2 юли 2010 г.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за фи
нансовото управление и контрол в публичния
сектор (обн., ДВ, бр. 21 от 2006 г.; изм., бр. 42
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ръководителите на организациите по
чл. 2, ал. 2, т. 1 – 6 – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с изключение
на Висшия съдебен съвет и Сметната палата,
ежегодно до 31 март представят на министъра
на финансите информация за функционирането,
адекватността, ефикасността и ефективността на
системите за финансово управление и контрол
в организациите, включително за разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен
към тях, за предходната година.“
§ 2. Член 19 се отменя.
§ 3. Създава се глава пета с чл. 21:
„ Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. (1) Ръководителите на организациите
по чл. 2, ал. 2, т. 1 – 6 – първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, с изключение
на Висшия съдебен съвет и Сметната палата,
неизпълнили задължението си за представяне
на министъра на финансите на информация
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол в срока по чл. 8, ал. 1,
се наказват с глоба от 200 до 1000 лв.
(2) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1 се съставят от длъжностни лица,
определени от министъра на финансите.
(3) Наказателните постановления се издават
от министъра на финансите или от оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при
условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
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§ 4. В § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба
думите „възможността да настъпи“ се заличават.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 2 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5686

УКАЗ № 186
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за защита на
конкуренцията, приет от ХLI Народно събрание на 2 юли 2010 г.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение на Закона за защита на конку
ренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм.,
бр. 42 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията се състои от петима членове,
в т. ч. председател, заместник-председател и
трима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание за срок 5 години.“
2. В ал. 4 думата „заместник-председателите“
се заменя със „заместник-председателят“.
3. В ал. 5, изречение второ думите „Заместник-председателите получават“ се заменят със
„Заместник-председателят получава“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заместник-председателите“
се заменя със „заместник-председателя“.
2. В ал. 5 думата „заместник-председателите“ се заменя със „заместник-председателя“, а
думата „заместник-председатели“ се заменя със
„заместник-председател“.
3. В ал. 6 думата „заместник-председателите“
се заменя със „заместник-председателя“.
§ 3. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) При осъществяване на своите функции
председателят се подпомага от заместник-председател. Когато председателят отсъства от страната
или ползва законоустановен отпуск, той делегира
правомощията си на заместник-председателя със
заповед за всеки конкретен случай.“
§ 4. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „4“ се заменя с „3“.
2. В ал. 2:
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а) в изречение първо цифрата „4“ се заменя
с „3“;
б) в изречение второ цифрите „7“ и „4“ се
заменят съответно с „5“ и „3“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на този закон Народното събрание
избира членовете на Комисията за защита на
конкуренцията.
(2) До встъпването в длъжност на новите
членове на Комисията за защита на конкуренцията досегашните членове продължават да
осъществяват правомощията си.
§ 6. В двумесечен срок от влизането в сила
на този закон Комисията за защита на конкуренцията приема изменения и допълнения
на Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията.
§ 7. В Закона за обществените поръчки (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г.,
бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79
от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от
2008 г. и бр. 24 и 82 от 2009 г.) в чл. 122в се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима“ се заменя с
„трима“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „4“ се заменя
с „3“;
б) в изречение второ цифрите „7“ и „4“ се
заменят съответно с „5“ и „3“.
§ 8. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36
от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г.,
бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от
2008 г. и бр. 47, 99 и 103 от 2009 г.) в чл. 90 се
правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „четирима“ се заменя с
„трима“.
2. В ал. 2:
а) в изречение първо цифрата „4“ се заменя
с „3“;
б) в изречение второ цифрите „7“ и „4“ се
заменят съответно с „5“ и „3“.
§ 9. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от
2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г. и
бр. 18 от 2010 г.) в чл. 3, ал. 1, т. 9 думата
„заместник-председателите“ се заменя със
„заместник-председателят“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 2 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5685
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УКАЗ № 187
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката, приет от ХLI Народно събрание
на 1 юли 2010 г.
Издаден в София на 14 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.;
изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г.,
бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от
2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г. и бр. 35, 41,
42, 82 и 103 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията е колегиален орган и се
състои от 7 членове, включително председател.“
2. В ал. 2 думата „заместник-председателите“
се заличава.
3. В ал. 3 накрая се добавя „с право на не
повече от два пълни последователни мандата“.
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Съставът на комисията – двама членове
със стаж в енергетиката и един член със стаж
в областта на водоснабдяването и канализацията, се обновява през две години и половина.
Това правило не се прилага за председателя
на комисията.
(5) Членовете на комисията продължават да
изпълняват своите правомощия и след изтичането на мандата им до встъпването в длъжност
на новите членове.“
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. с трудов стаж и/или служебен стаж не
по-малко от 10 години, от които най-малко
три години:
а) стаж в енергетиката – за четирима от
членовете;
б) стаж в областта на водоснабдяването и
канализацията – за двама от членовете;
в) стаж в енергетиката и/или в областта на
водоснабдяването и канализацията – за председателя на комисията.“
2. В ал. 5 т. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията е постоянно действащ орган,
който заседава, ако присъстват не по-малко от
5 от нейните членове, от които:
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1. не по-малко от двама от членовете със
стаж в енергетиката – при упражняване правомощия на комисията по този закон;
2. не по-малко от един от членовете със
стаж в областта на водоснабдяването и канализацията – при упражняване правомощия на
комисията по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията се произнася с мотивирани
решения, които са индивидуални или общи
административни актове и се приемат с мнозинство повече от половината от всички членове
на комисията.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите, когато се оповестява защитена по закон информация, заседанията на
комисията по ал. 3 се провеждат при закрити
врата, като на тях могат да присъстват само
членовете на комисията и страните по съответното производство.“
§ 4. В чл. 25, ал. 3 думите „в бюлетина на
комисията“ се заменят с „на интернет страницата на комисията“.
§ 5. В чл. 33, ал. 1 думите „т. 1“ се заличават.
§ 6. В чл. 35, ал. 2, т. 3 думите „чл. 15“ се
заменят с „чл. 16“.
§ 7. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато изграждането или разширението на площадкови и/или линейни енергийни
обекти, както и на надземни и подземни
хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части
от тях и на свързаните с производството
съоръжения и площадки за депониране на
производствени отпадъци се извършва върху
имот – държавна собственост, компетентните
държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще експлоатира енергийния обект,
възмездно право на строеж върху земята по
реда на Закона за държавната собственост
без търг или конкурс.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато изграждането или разширението на обектите по ал. 1 се извършва върху
имот – общинска собственост, компетентните
общински органи учредяват в полза на лицето,
което ще експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда
на Закона за общинската собственост без търг
или конкурс.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „лицензиран“ се заличава, а думите „лицензирания оценител“ се заменят с „оценителя“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 8. В чл. 63, ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 4“.
§ 9. В чл. 76 се създава ал. 6:
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„(6) Комисията контролира извършването на
дейност по чл. 39, ал. 1, както и изпълнението
на задължението за осигуряване на достъп до
собствена уредба и/или съоръжение в случаите,
предвидени в този закон.“
§ 10. В чл. 101, ал. 2 думите „Преносното
предприятие“ се заменят с „Електроенергийният
системен оператор“.
§ 11. В чл. 133 ал. 2 се изменя така:
„(2) Присъединяването на инсталациите на
потребителите в сграда – етажна собственост,
се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от
собствеността в сградата – етажна собственост.“
§ 12. В чл. 139б ал. 2 се изменя така:
„(2) Изборът по ал. 1 се извършва с писмено съгласие на собствениците, притежаващи
най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост.“
§ 13. В чл. 140 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Отоплителните тела, регулиращата
арматура към тях, отклоненията от сградната
инсталация за отопление, както и отклоненията
от инсталациите за горещо водоснабдяване са
собственост на потребителите. Средствата за
дялово разпределение по ал. 1, т. 2 и индивидуалните водомери по ал. 1, т. 3 са собственост
на потребителите или на лицето по чл. 139б,
ал. 1 – в случаите, предвидени в наредбата по
чл. 125, ал. 3.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицето по чл. 139б, ал. 1 предлага на
потребителите в сграда – етажна собственост,
самостоятелно или чрез упълномощено лице, да
сключат писмен договор, в който се уреждат:
1. правата и задълженията на страните;
2. собствеността на уредите, условията и
начинът на плащане, предоставяне на информация съгласно Български държавни стандарти
за средствата за дялово разпределение;
3. методиката за разпределение на енергията;
4. периодичността и редът на отчитане на
показанията на средствата за дялово разпределение и за предоставяне на информацията за
разпределената енергия;
5. гаранционните срокове, гаранционната и
извънгаранционната поддръжка;
6. отговорност и неустойки при изпълнение
на договора;
7. редът за разглеждане на рекламации;
8. условията и начинът на плащане на услугата дялово разпределение;
9. условията за прекратяване на договора.“
§ 14. В чл. 149а ал. 1 се изменя така:
„(1) Потребителите на топлинна енергия в
сграда – етажна собственост, могат да купуват топлинна енергия от доставчик, избран с
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писмено съгласие на собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в
сградата – етажна собственост.“
§ 15. В чл. 153, ал. 2 думите „Когато две трети
от собствениците и титулярите на вещно право
на ползване в сграда – етажна собственост“ се
заменят с „Когато собствениците, притежаващи
най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост“.
§ 16. В чл. 162, ал. 4 думите „с наредбата
по чл. 159, ал. 3“ се заменят със „с наредба,
приета от Министерския съвет по предложение
на комисията.“
§ 17. В чл. 201 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. възлагат одит на дейността на контролираните по този закон лица, разходите за който
са за сметка на проверяваното лице.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лицата, които извършват одита по ал. 2,
т. 5, имат правата по чл. 78, ал. 2, т. 1 – 3
и задълженията по чл. 79, а проверяваните
лица – задълженията по чл. 78, ал. 3.
(5) Лицата, които извършват одита по ал. 2,
т. 5, редът и условията за възлагане и извършване
на одита се определят с наредбата по чл. 60.“
§ 18. Член 209 се отменя.
§ 19. В чл. 211, ал. 1 думите „техническите
норми или изисквания за експлоатация на
енергийни обекти или“ се заличават, а думите
„1 000 000 лв.“ се заменят с „200 000 лв.“.
§ 20. Създава се чл. 213а:
„Чл. 213а. (1) На лице по чл. 139б, ал. 1,
което не предложи сключване на договор по
чл. 140, ал. 5, се налага имуществена санкция
в размер от 1000 до 5000 лв.
(2) На потребители – юридически лица или
еднолични търговци, които не сключат договор по чл. 140, ал. 5, се налага имуществена
санкция в размер от 100 до 300 лв.“
§ 21. Член 215 се изменя така:
„Чл. 215. (1) Който пречи или допусне да се
пречи на длъжностните лица, на контролните
органи, на лицата, които извършват експертизи,
измервания и изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2,
и на лицата, които извършват одит по чл. 201,
ал. 2, т. 5, да изпълняват задълженията си по
този закон, ако това не съставлява престъпление,
се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция от
1000 до 2000 лв.
(3) Който не изпълни или допусне да не се
изпълнят предписанията на длъжностните лица
и на контролните органи, се наказва с глоба
от 500 до 5000 лв. или с имуществена санкция
от 2000 до 10 000 лв.
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(4) Който не изпълни влязло в сила решение на комисията, се наказва с глоба от 3000
до 10 000 лв. или с имуществена санкция от
20 000 до 60 000 лв.“
§ 22. Член 216 се изменя така:
„Чл. 216. Длъжностно лице, контролен орган,
лице, което извършва експертизи, измервания и
изпитвания по чл. 78, ал. 2, т. 2, и лице, което
извършва одит по чл. 201, ал. 2, т. 5, което не
изпълни задълженията си по този закон, се
наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.“
§ 23. В чл. 225 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 числото „209“ се заличава, а след
числото „210“ се добавя „213а“.
2. В ал. 3 след думите „чл. 211“ се добавя
„212а“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) До 30 юни 2010 г. количеството
електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните
съоръжения в топлоелектрическите централи
с комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано
производство, се изкупува задължително от
обществения доставчик и/или от крайните
снабдители на цени по договаряне.
(2) От 1 юли 2010 г. до 1 януари 2012 г.
общественият доставчик и/или крайните снабдители са длъжни да изкупят количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване
експлоатационната надеждност на основните
съоръжения в топлоелектрическите централи
с комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано
производство, с изключение на количествата,
за които производителят има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, по
цена, определена на базата на индивидуалните
разходи за нейното производство по реда на
наредбите по чл. 36, ал. 3.
§ 25. (1) До 1 януари 2012 г. общественият
доставчик и/или крайните снабдители са длъжни да изкупят цялото количество електрическа
енергия, регистрирано със сертификат за произход от комбинирано производство, произведено
от съществуващите към момента на влизане в
сила на този закон топлоелектрически централи
за комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, без постигнати показатели за високоефективност, по цени съгласно
съответните наредби по чл. 36, ал. 3 с изключение на количествата, които производителят
ползва за собствени нужди или има сключени
договори по реда на глава девета, раздел VII
или с които участва на балансиращия пазар.
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За централите, постигнали показател за висока ефективност преди тази дата, се прилагат
разпоредбите на чл. 162.
(2) Отпадането на преференциалната цена за
електрическа енергия, регистрирана със сертификат за произход от комбинирано производство,
без постигнати показатели за високоефективност
по ал. 1, влиза в сила от 1 юли 2010 г.
§ 26. В срок до три месеца от влизането
в сила на този закон Министерският съвет
освобождава председателя, заместник-председателите и членовете на комисията и избира
председател и 6 членове, като мандатът на трима
от членовете – двама със стаж в енергетиката и
един със стаж в областта на водоснабдяването
и канализацията, е две години и половина.
§ 27. За сгради – етажна собственост, за
които средствата за дялово разпределение са
монтирани, сменени или с подменени батерии
след 1 януари 2007 г., договорите по чл. 140,
ал. 5 се сключват до 31 декември 2010 г.
§ 28. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от
2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88,
94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37,
65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41,
53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102
от 2008 г. и бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г.
и бр. 15 и 41 от 2010 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 128, ал. 13 след думите „подробен
устройствен план“ се добавя „както и когато
отчуждаването по чл. 63б от Закона за енергетиката на имоти, извън границите на населени
места и селищни образувания, за които няма
разрешено застрояване, е за минни изработки
при добив на енергийни ресурси по открит
способ и предвижданото застрояване е за шеста
категория строежи“.
2. В чл. 186, ал. 2 думите „не по-малко от
2/3 от всички собственици“ се заменят със
„собствениците, притежаващи най-малко две
трети от собствеността в сградата“.
3. В § 5 от допълнителните разпоредби се
създава т. 72:
„72. „Минни изработки“ е система от изкопи
в земната повърхност в границите на концесионна площ при добив по открит способ от
находище на подземни богатства – енергийни
ресурси.“
§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5680
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
ОТ 9 ЮЛИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 251 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на условията и реда за предоста
вяне на ваучери за обучение на безработни
и заети лица по приоритетни оси 1 и 2 по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007 – 2013“ (ДВ, бр. 85 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3, ал. 5 след думите „да получи“ се
добавя „в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На лицата по чл. 1, ал. 1, чиито заявления са одобрени, се издава ваучер при
стартиране на обучението при избрания от
тях доставчик на обучение, включен в списък,
утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 изречение второ се заличава.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Проверката на обстоятелствата по ал. 5
се извършва от комисия, назначена от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „отпада от него“
се заменят със „се заличава“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. при установени от страна на национални
и европейски контролни органи нарушения на
приложимото законодателство с влязъл в сила
акт на компетентен орган – за период от две
години от прекратяване на споразумението по
реда на ал. 5, а в случаите на извършено престъпление, за което има влязъл в сила съдебен
акт – за срока на действие на постановлението;“
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 4 думите „и отписване от списъка“
се заличават.
2. В ал. 5 думите „ал. 2, т. 1, 2 и 3“ се заменят с „ал. 2, т. 1 и 2“.
§ 5. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. нямат задължения към Агенцията по
заетостта и към други финансиращи публични
институции въз основа на виновно неизпълнение на договор за предоставяне на финансови
средства по предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове на Европейския
съюз, средства от държавния бюджет и други.“
2. В ал. 2 се създава т. 8:
„8. нямат задължения към Агенцията по
заетостта и към други финансиращи публични
институции въз основа на виновно неизпълнение на договор за предоставяне на финансови
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средства по предприсъединителни финансови инструменти, структурни фондове на Европейския
съюз, средства от държавния бюджет и други.“
§ 6. В чл. 10, ал. 2 думите „отпадат от него“
се заменят със „се заличават“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „в срок до 60 дни от представяне на
получените документи в Агенцията по заетостта“.
2. В ал. 4 след думата „изключение“ се добавя „на възстановимия данък върху добавената
стойност и“.
3. Алинеи 5, 6 и 8 се отменят.
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създават т. 6 и 7:
„6. „Нарушена цялост на ваучер“ е налице,
когато вследствие на физико-химични изменения при употребата му е замърсен, захабен,
със заличен или липсващ текст, смачкан,
с променен размер и избледнели цветове,
оцветен, перфориран, рязан, скъсан, подлепен, обгорен, с поставени върху него знаци,
преправени изображения, основни мотиви и
задължителни реквизити.
7. „Присъщи разходи за обучение“ са
разходи за оригинални учебни материали,
консумативи, застраховки при обучение за
професионална квалификация, издаване на
документи за завършено обучение, възнаграждение на преподаватели, осигуровки, наем на
материално-техническа база, както и всички
административни, режийни и други разходи,
включително разходи за осъществяване на
дейността на доставчика на обучение, свързана
с предоставянето на обучението.“
Допълнителна разпоредба
§ 9. Навсякъде в постановлението думите
„доставчик на услуги“, „доставчика на услуги“,
„доставчикът на услуги“, „доставчици на услуги“
и „доставчиците на услуги“ се заменят съответно
с „доставчик на обучение“, „доставчика на обучение“, „доставчикът на обучение“, „доставчици
на обучение“ и „доставчиците на обучение“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
5810

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 9 ЮЛИ 2010 Г.

за разпределение на средствата по т. 27 от
приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република Бълга
рия за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Разпределя средствата по т. 27 от
приложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г. за юридически лица с нестопанска цел,
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определени за извършване на общественополезна дейност, вписани в централния регистър
по чл. 45 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Първоначалното финансиране
на одобрените проекти е в размер 50 на сто
от утвърдените с чл. 1 средства за съответния
проект. Всяко последващо финансиране се
извършва въз основа на заявка пред Министерството на финансите и след представяне
на ежемесечните отчети, отразяващи целевото
усвояване в пълен размер на предоставените
към момента средства.
(2) Средствата се предоставят, разходват и
отчитат по отделно открита за целта сметка на
лицата по приложението към чл. 1.
(3) Лицата по приложението към чл. 1
представят ежемесечно в Министерството на
финансите и за всяко тримесечие в Сметната палата отчет за разходваните средства по
елементите, посочени в приложението към
чл. 1. Към отчетите се прилагат и заверени от
лицата копия на първични счетоводни и други
документи, доказващи разходите.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 9, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 1
Разпределение на средствата по т. 27 от при
ложение № 4 към чл. 9, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2010 г. за юридически лица с нестопанска цел,
определени за извършване на общественопо
лезна дейност, вписани в централния регистър
по чл. 45 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, по проекти и предназначение
№
по
ред

Юридическо лице с нестопанска
цел, определено за извършване
на общественополезна дейност,
проект и предназначение на
средствата

Сума
(в лв.)

2

3

1
1.

Фондация „Институт за социални услуги в общността“ – за
проект „Практически кодекс
на доставчиците на социални
услуги“

ВЕСТНИК
1

2
Преки разходи по проекта за
лекторски, консултантски, командировъчни средства, за организация на семинари, конференции, наем на зали, изработка на
допълнителна интернет страница

2.

Сдружение „Школа за изкуства
на деца и младежи в неравно
стойно положение – Дедал“ – за
проект „Съвместимост – изкуство и техника“

3
34 977

40 000

в т.ч.:
Административни разходи
Преки разходи по проекта за
закупуване на технически средства и софтуер, консумативи за
обучение, хонорари, представяне
на създадените творчески продукти и наеми
Други разходи
3.

Сдружение „Демократично сдружение „Искам да знам“ – за
проект „Обществена подкрепа
за предотвратяване агресията
сред подрастващите“

4 000
34 820

1 180
37 545

в т.ч.:
Административни разходи

4.

2 650

Преки разходи по проекта за
консултанти, хонорари, провеждане на пет конференции с 50
участници

32 495

Други разходи за закупуване на
проектор за мултимедия и екран,
компютърна конфигурация

2 400

Сдружение „Спортен клуб
Ипон“ – за проект „Здраве за
всички“

39 935

в т.ч.:
Административни разходи
Преки разходи по проекта за
хонорари за екипа по управление
на проекта, лекари, закупуване на уреди, медийни изяви,
организац ия на лагер, наем
на зала, заплати за обслужващ
персонал

36 027

Други разходи

в т.ч.:
Административни разходи
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1 050
5811

1 485
37 950

500
153 507
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ

за насърчаване на двустранното икономическо
и търговско сътрудничество между Минис
терството на икономиката, енергетиката и
туризма на Република България и Департа
мента по търговия на провинция Джъдзян,
Китайска народна република
(Одобрен с Решение № 384 от 10 юни 2010 г. на
Министерския съвет. В сила от 15 юни 2010 г.)
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България
и Департаментът по търговия на провинция
Джъдзян, Китайска народна република, наричани по-нататък „страните“,
Желаейки да засилят двустранния обмен и
сътрудничество в областта на икономиката и
търговията, да насърчават взаимноизгодното
сътрудничество на основата на икономическите
си предимства,
се споразумяха за следното:
1. Двете страни ще създадат механизъм за
взаимен обмен на информация и комуникация, редовно ще обменят последни
публикации в икономическата и търговската сфера, ще представят на своите
интернет страници инвестиционния климат, политиките и законите на другата
страна и постепенно ще насърчават
двустранната търговия и икономическото
сътрудничество. Българското Министерство на икономиката, енергетиката и
туризма определя Българската агенция
за инвестиции и Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средните
предприятия, а Департаментът по търговия на провинция Джъдзян определя
Международния център за насърчаване на
инвестициите на Джъдзян като работни
организации за обмен на информация и
срещи.
2. Страните ще насърчават и улесняват търговския обмен, икономическото и търговското сътрудничество между България и
провинция Джъдзян в съответствие със
законите в двете страни, като спазват
също така съществуващите споразумения
и договорености между двете страни.
3. Страните ще организират делегации за
взаимни посещения и дейности в съответствие с условията на икономическо и
индустриално развитие, като търговски
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проучвания, икономически и търговски
преговори и сътрудничество, и ще координират и оказват подкрепа на делегациите.
4. Двете страни ще насърчават и оказват
съдействие в рамките на своите компетенции китайски фирми да инвестират в български индустриални зони. „Национална
компания индустриални зони“ – ЕАД, ще
предложи програмата на индустриалната
зона, ще организира съответните отдели за
своевременно провеждане на промоционален семинар в провинция Джъдзян, с цел
представяне на инвестиционния климат
и политики. Департаментът по търговия
на провинция Джъдзян ще организира
местни предприятия за участие в семинара
и ще подготви фирми с инвестиционни
намерения да проучат своевременно българския пазар и да договорят проект на
индустриална зона.
5. С цел подобряване на комуникацията
двете страни ще изпращат бизнес представители винаги когато считат за необходимо, които да отговарят за насърчаването
и координирането на въпросите, свързани
с двустранното сътрудничество.
6. В рамките на своите компетенции и функции страните ще оказват възможно найактивно съдействие за разширяване на
икономическите и търговските дейности
на другата страна.
Този меморандум ще влезе в сила от датата
на подписването му и ще бъде в сила за срок
1 година. Меморандумът ще бъде продължаван
автоматически за последващи едногодишни
периоди, освен ако една от страните информира другата страна писмено най-малко три
месеца преди изтичането на срока на действие
за своето намерение да прекрати действието на
този меморандум. Текстът на този меморандум
може да бъде изменян или допълван по взаимно
писмено съгласие по искане на всяка една от
страните. Всички спорове, възникващи при изпълнението и тълкуването на този меморандум,
ще бъдат уреждани чрез приятелски разговори.
Този меморандум е изготвен в гр. Ханджоу
на 15 юни 2010 г. в два оригинални екземпляра
на български, китайски и английски език, като
всеки един от текстовете е с еднаква правна
сила. В случай на различия при тълкуването
меродавен ще бъде текстът на английски език.
За Министерството
За Департамента по
на икономиката,
търговия на провинция
енергетиката и туризма
Джъдзян, Китайска
на Република България:
народна република:
Трайчо Трайков,
Дзин Юнхуей,
министър на икономиката, генерален директор
енергетиката и туризма
на Департамента по
търговия на провинция
Джъдзян
5700
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 21
от 24 юни 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Инфекциозни болести“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Инфекциозни
болести“ съгласно приложението.
(2) Дейността по инфекциозни болести се
осъществява при спазване на стандарта по
ал. 1 от всички лечебни заведения, които я
извършват.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ”
I. Въведение
Инфекциозните болести са раздел от клиничната медицина, който изучава етиологията,
патогенезата, клиничните прояви, усложненията
и методите за диагноза, лечение и профилактика
на заразните болести.
Инфекциозните болести са самостоятелна
медицинска специалност и научна дисциплина,
чиято основна цел е:
1. осигуряване на квалифицирана ранна диагностика;
2. адекватно специфично терапевтично поведение и интензивно лечение;
3. прогнозиране изхода на заболяването;
4. експертна оценка на работоспособността
на пациента;
5. ефективна първична и вторична профилактика и изолация на заразно болни;
6. диспансеризация на заразните заболявания.
Посочените цели могат да бъдат постигнати
чрез адекватен обем медицински дейности, осъществявани в амбулаториите за специализирана
медицинска помощ по инфекциозни болести и чрез
диагностично-лечебна, консултативна, експертна,
учебна и научна дейност в инфекциозните клиники
и отделения на лечебните заведения за болнична
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помощ. От съществено значение са и дейностите
в областта на общественото здравеопазване и
промоцията на здравето.
Основна характеристика на инфекциозните болести е социалната им значимост. Това произтича
от тяхната заразност с потенциал да обхващат в
кратки срокове значителни групи от населението,
с което предизвикват огромни обществени загуби.
Значителна част от причинителите на инфекциозните болести могат да бъдат използвани и като
агенти за биологична агресия.
Медицинската специалност „Инфекциозни
болести“ третира следните по-големи раздели
инфекциозни заболявания:
1. инфекции на дихателната система;
2. инфекции на стомашно-чревния тракт;
3. вирусни хепатити;
4. инфекции на кожата и меките тъкани;
5. вирусни екзантеми и локализирани вирусни
инфекции на кожата;
6. синдроми, свързани с лимфните възли;
7. зоонози, рикетсиози, борелиози;
8. вирусни хеморагични трески;
9. инфекции на нервната система;
10. сепсис и сепсис свързани синдроми;
11. HIV инфекция и СПИН;
12. нови и нововъзникващи инфекциозни болести.
Предмет на стандарта по инфекциозни болести са някои специфични проблеми, свързани с
инфекциозната патология, като:
1. температурно състояние от неясен произход;
2. бременност и инфекциозни болести;
3. инфекции при имунокомпрометирани и
неутропенични пациенти;
4. нови и нововъзникнали инфекциозни болести;
5. профилактика и лечение на инфекциозни
заболявания при болни, пътуващи и завръщащи
се от различни географски райони;
6. контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и придобитите в обществото
инфекции;
7. инфекциозните болести като биологична
заплаха.
Стандартът включва изисквания за действие
при професионална експозиция на медицинския
персонал на кръв и други телесни течности, които
могат да съдържат причинителите на трансмисивни
инфекции – HBV, HCV, HIV и др., както и професионална експозиция съобразно специфичните
механизми на предаване на различни инфекциозни
заболявания.
Инфекциозните клиники/отделения се разкриват в лечебни заведения за болнична помощ.
Разграничават се две нива на компетентност на
структурите в лечебни заведения за болнична помощ, в които се упражнява различна по обем и
сложност дейност по инфекциозни болести.
II. Устройство
1. Извънболнична медицинска помощ
1.1. Устройство на помещенията:
1.1.1. Кабинетът по инфекциозни болести има
две функционално свързани помещения – кабинет
за прегледи с минимална площ 12 m2 и манипулационна с минимална площ 9 m 2. Манипулационната се използва за извършване на венозни
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и интрамускулни манипулации, превръзки и др.
Манипулационната може да е обща за няколко
кабинета.
1.1.2. Към кабинета по инфекциозни болести
има спомагателни задължителни помещения – чакалня и санитарен възел, които може да са общи
за няколко кабинета.
1.1.3. В зависимост от спецификата на дейност
може да има и допълнителни работни помещения – регистратура, стерилизационна, складове,
сервизни помещения и др.
1.1.4. Специфични изисквания, на които трябва
да отговарят помещенията, в които са разположени
кабинетите по инфекциозни болести:
1.1.4.1. Подовата настилка и стените да са от
материали, позволяващи ежедневно влажно почистване и дезинфекция. Не се допускат релефни
мазилки.
1.1.4.2. Осветлението в различните видове
помещения трябва да отговаря на изискванията
на БДС. Допускат се без естествено осветление
следните помещения: санитарен възел, складове,
сервизни помещения и други неработни помещения.
1.1.4.3. В помещенията, за които не е осигурено
естествено проветряване, се предвижда механична
вентилация или климатична инсталация.
1.1.4.4. Отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните
инсталации, електрозахранването и електрическите уредби отговарят на съответните нормативни
технически изисквания.
1.1.4.5. Препоръчва се постелъчният материал
и работното облекло на персонала да бъдат за
еднократна употреба, а при невъзможност – изпирането на постелъчния материал и работното
облекло се извършва в перални, предназначени
за целта.
1.1.4.6. Събирането и временното съхранение
на битовите отпадъци и опасните отпадъци от
медицинската дейност задължително се извършва
разделно, на определени за целта места. Отпадъците
от медицинската дейност задължително се обеззаразяват с общоприетите дезинфекционни средства,
разрешени от МЗ, и се опаковат по начин, който
не допуска контакт с тях. Опасните отпадъци от
медицинска дейност се предават на лицензирани
фирми за последващо третиране.
2. Инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност
2.1. Инфекциозните клиники/отделения се
разкриват в самостоятелни сгради с осигурено
пречистване на отпадъчните води преди заустване
в общата канализационна мрежа.
2.2. При невъзможност за осигуряване на самостоятелна сграда и при доказана необходимост с
разрешение на главния държавен здравен инспектор
се допуска разкриване на инфекциозна клиника/
отделение в обща сграда с други отделения при
спазване на следните условия:
2.2.1. Осигуряване на самостоятелен подход
и отделни входове за приемане и изписване на
инфекциозно болните.
2.2.2. Пълна изолация на стълбища, асансьори,
вентилационни и канализационни инсталации,
складове и спомагателни помещения от останалите отделения.
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2.2.3. Осигуряване на самостоятелни помещения
за хранене и детска млечна кухня с измиване и
дезинфекция на съдовете на мястo.
2.2.4. Осигуряване на отделен санитарен пропусник за персонала.
2.2.5. Осигуряване на самостоятелно изпиране
и химиотермодезинфекция на бельо и постелъчен
инвентар в отделението.
2.2.6. Осигуряване изгаряне на всички твърди
болнични отпадъци от отделението.
2.2.7. Осигуряване пречистване на отпадъчните
води.
2.3. Клиниката/отделението по инфекциозни
болести се състои от болнични стаи, диагностични кабинети, манипулационни зали и помощни
помещения.
2.3.1. Броят на болничните легла не може да
бъде по-малък от 20. Оптималният брой легла в
една болнична стая е 2 до 3.
2.3.2. Работните помещения отговарят на
строителни изисквания и отговарят по размери,
разположение, устройство, оборудване и обзавеждане на нормативните изисквания съгласно
Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения
за болнична помощ, диспансерите и домовете за
медико-социални грижи (ДВ, бр. 108 от 1999 г.).
2.3.3. Стаи за почивка на персонала.
3. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност – за това ниво се отнасят
изискванията, посочени в т. 2, за инфекциозна
клиника/отделение от второ ниво на компетентност (с изключение на т. 2.3.1), като:
3.1. Броят на болничните легла не може да
бъде по-малък от 45. Оптималният брой легла в
една болнична стая е 2 до 3.
3.2. В инфекциозна клиника/отделение броят
на интензивните легла е до 6% от общия брой
на леглата.
3.3. В инфекциозна клиника/отделение задължително трябва да има минимум два Мелцерови
боксове, позволяващи изолиране на пациентите
с висок контагиозен индекс и особено опасни
инфекции (ООИ).
ІІІ. Оборудване
1. Извънболнична медицинска помощ
1.1. Кабинетът по инфекциозни болести е оборудван с медицинска кушетка, стол, сфигмоманометър, термометър, чукче за рефлекси, шпатула,
негативоскоп, теглилка, спешен шкаф с живото
спасяващи лекарствени продукти, лекарско бюро,
стол, шкаф за документи, мивка с течаща топла
и студена вода, средства за дезинфекция на ръце,
минимум два ел. контакта, телефон, компютър и
принтер. Мебелите и медицинското оборудване е
необходимо да бъдат изработени от материали,
позволяващи влажно почистване и дезинфекция.
1.2. Манипулационната е оборудвана с плот за
извършване на манипулации, стол за извършващия
манипулациите, стол за пациента, медицинска кушетка, мивка с течеща вода, теглилка, спешен шкаф
с лекарствени продукти от спешна необходимост,
медицински консумативи (еднократни спринцовки,
игли, инфузионни системи, затворени системи
за кръв), есмарх, шпатули, инструментариум за
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първична обработка на рани, стерилни тампони
и контейнери за бактериологично изследване на
материали, консумативи за обработка на рани,
маски, еднократни ръкавици, средства за дезинфекция на ръце.
2. Инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност
2.1. Мебелите и медицинското оборудване в
инфекциозна клиника/отделение трябва да позволяват влажно почистване.
2.2. Наличие на сигнализираща система за
осигуряване на бърз контакт с медицински специалисти и лекари при възникнали спешни състояния.
2.3. Инфекциозната клиника/отделение трябва да разполага със следното оборудване за
диагностика и лечение на пациенти с различни
инфекциозни заболявания, както и за овладяване
критични нарушения в жизненоважните функции
на пациентите:
2.3.1. Инфузионни помпи – 5 броя.
2.3.2. ЕКГ монитори с измерване на неинвазивно артериално налягане, SpO2, температура, с
регистриращо устройство за основните показатели – 3 броя.
2.3.3. Бактерицидни лампи в болничните стаи
и манипулационната.
2.3.4. Игли, абокати и спринцовки за еднократна употреба, инфузионни системи, системи
за хемотрансфузи, венозни катетри.
2.3.5. Затворени системи за вземане на кръв,
стерилни тампони, контейнери и транспортни
среди за биологичен материал.
2.3.6. Еднократни игли за извършване на спинална пункция.
2.3.7. Термометри, шпатули, стетоскоп, сфигмоманоменър, чукче за рефлекси, теглилка.
2.3.8. Маски, ръкавици, изолационни престилки,
калцуни, лични предпазни средства за обслужване
на болни с ООИ.
2.3.9. Превързочни материали и консумативи
за обработка на лигавични и кожни повърхности
при покривни инфекции.
2.3.10. Уринарни катетри, назогастрални сонди,
катетри за извършване на чревен лаваж.
2.3.11. Хладилник за съхранение на биопродукти.
2.3.12. Спешен шкаф с животоспасяващи лекарствени продукти.
2.3.13. Стерилизатор.
2.3.14. Теглилки за деца и възрастни.
2.4. Лечебното заведение за болнична помощ,
в което има разкрита инфекциозна клиника/отделение от второ ниво на компетентност, трябва
да разполага със:
2.4.1. Клинична лаборатория от второ ниво на
компетентност.
2.4.2. Микробиологична лаборатория на територията на болницата.
2.4.3. Рентгенов апарат за скопия и графия.
2.4.4. КАТ или МРТ на територията на населеното място.
2.4.5. Клинична патология на територията на
населеното място.
3. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност
3.1. Инфекциозната клиника/отделение на това
ниво трябва да разполага със:
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3.1.1. Инфузионни помпи – 10 броя.
3.1.2. ЕКГ монитори с измерване на неинвазивно артериално налягане, SpO2, температура, с
регистриращо устройство за основните показатели – 6 броя.
3.1.3. Кислородни маски, Амбу, кислородна
бутилка, чанта с набор от лекарствени продукти
и пособия за интубация, помпа за аспирация.
3.1.4. Система за дозирано подаване на кислород
в овлажнена газова смес при спонтанно дишане.
3.1.5. Дефибрилатор.
3.1.6. Портативен рентгенов апарат.
3.1.7. Ехографски апарат.
3.2. Лечебното заведение за болнична помощ,
в което има разкрита инфекциозна клиника/отделение от трето ниво на компетентност, трябва
да разполага със:
3.2.1. Клинична лаборатория от трето ниво на
компетентност (вкл. кръвногазов анализ, хемо
стазеология).
3.2.2. Имунохистохимична лаборатория и
микробиологична лаборатория на територията
на болницата.
3.2.3. Рентгенов апарат за скопия и графия.
3.2.4. КАТ или МРТ на територията на населеното място.
3.2.5. Вирусологична, патоморфологична и
имунологична лаборатория на територията на
населеното място.
ІV. Квалификация на персонала
1. Извънболнична медицинска помощ
1.1. В кабинетите по инфекциозни болести
работят лекари с придобита специалност по инфекциозни болести.
1.2. В кабинетите по инфекциозни болести
работят медицински специалисти с образователно-квалификационна степен „специалист“ или
„бакалавър“ по здравни грижи.
1.3. Всеки лекар и „специалист“ или „бакалавър“ по здравни грижи е длъжен да повишава
квалификацията си чрез самостоятелна подготовка
и чрез участие в курсово или индивидуално обучение по линия на следдипломно обучение (СДО).
2. Инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност
2.1. Инфекциозната клиника се ръководи от
началник – хабилитирано лице с призната специалност по инфекциозни болести, а инфекциозното
отделение се ръководи от началник – лекар с
призната специалност по инфекциозни болести и
стаж по специалността не по-малко от 5 години.
2.2. Лицата по т. 2.1 могат да бъдат и ръководители на катедри в медицинските университети.
2.3. В инфекциозната клиника/отделение работят лекари със или без придобита специалност.
2.3.1. Минимален брой специалисти – един.
2.3.2. Минимален брой лекари – двама.
2.4. Управлението на дейностите в инфекциозната клиника/отделение се осъществява от
началника на клиниката/отделението и старшата
медицинска сестра.
2.5. Началникът на клиниката/отделението
планира, организира, контролира и отговаря за:
цялостната медицинска дейност и изправността
на медицинската документация; икономическата
ефективност; информационното осигуряване; взаи-
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модействието с други сходни медицински структури
и РИОКОЗ; кадровата политика в клиниката или
отделението; мотивира, планира и осъществява
повишаването на професионалната компетентност
на персонала. Началникът на клиниката минава
главна визитация минимум един път седмично, а
началникът на отделението минава главна визитация ежедневно.
2.6. Старшата медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление
на здравните грижи“ и стаж в инфекциозната
клиника/отделение над 5 години.
2.7. Старшата медицинска сестра планира,
организира, координира, контролира и отговаря
за качеството на здравните грижи за пациентите.
Организира, провежда и контролира профилактиката на персонала в клиниката/отделението;
организира правилното провеждане на противоепидемичния режим съгласно изискванията на
РИОКОЗ; членува в Съвета по здравни грижи
към лечебното заведение. Старшата медицинска
сестра подготвя главната визитация.
2.8. В инфекциозната клиника/отделение може
да се извършва учебно-преподавателска дейност
на студенти по медицина и дентална медицина,
стажант-лекари и обучение на специализиращи
лекари, докторанти и медицински сестри в рамките на СДО.
2.9. Обучаващите се специализанти по инфекциозни болести при инфекциозна клиника, които
са в трудовоправни отношения със съответното
висше медицинско училище, участват пряко в
лечебно-диагностичния процес на клиниката.
2.10. Специализиращият лекар работи в рамките
на своята компетентност под ръководството, прякото наблюдение и контрола на лекар специалист
с призната специалност по инфекциозни болести
и/или на началника на инфекциозната клиника.
3. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност – за това ниво се отнасят
изискванията, посочени в т. 2, за инфекциозна клиника/отделение от второ ниво на компетентност (с
изключение на т. 2.3.1 и 2.3.2), както и следното:
3.1. Минимален брой специалисти – шест.
3.2. Минимален брой лекари – шест.
3.3. В инфекциозната клиника/отделение може
да се извършва научноизследователска работа в
областта на нови диагностични и терапевтични
методи и на предстоящи за регистриране лекарствени продукти от фази ІІ, ІІІ и ІV (съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина); научни изследвания в областта на
етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката, диагностиката, профилактиката и терапията
на заразните болести.
3.4. Инфекциозните отделения при инфекциозна
клиника се ръководят от началник – хабилитирано лице или лекар с придобита специалност по
инфекциозни болести и стаж по специалността не
по-малко от 5 години.
3.5. Лицата по т. 3.4 могат да бъдат и ръководители на катедри в медицинските университети.
3.6. Началникът на клиника отговаря за дейностите по учебния процес; създава условия за
изпълнение на научни програми; осигурява усло-
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вия за провеждане на клинични изпитвания на
лекарствени продукти в различни фази; участва в
Медицинския съвет на лечебното заведение, както
и в състава на различни комисии.
V. Обем на дейностите
1. Извънболнична медицинска помощ
1.1. В кабинетите по инфекциозни болести
лекарят специалист осъществява първичен преглед на пациентите – снема анамнеза, епидемиологична анамнеза, статус – общ соматичен и
неврологичен, провежда диагностично уточняване
на заболяването и предписва адекватно лечение.
Извършва наблюдение и консултации, дава експертна оценка за временна неработоспособност
и изпълнява дейности по здравна промоция и
профилактика.
1.2. При спешни инфекциозни заболявания, ако
състоянието позволява, се извършват необходимият
лабораторен минимум и инструментални изследвания, имащи за задача да подкрепят диагнозата
или да очертаят диференциално-диагностичните
търсения, след което с максимална спешност
пациентът се насочва към инфекциозното отделение или клиника на лечебно заведение за
болнична помощ.
1.3. При неспешни състояния се извършва
диагностично уточняване на заболяването, което
включва анамнеза, соматичен и неврологичен
преглед, хематологично и биохимично изследване,
вземане на биологични материали за етиологична
диагноза, диференцирани лабораторни и инструментални изследвания, образни, при необходимост
специализирани консултации.
1.4. В кабинетите по инфекциозни болести лекарят специалист осъществява интердисциплинарни
консултации по показания при инфекциозно болни
със специалисти по: микробиология, вирусология,
образна диагностика, очни болести, ушно-носногърлени болести, клинична лаборатория, кардиология, детски болести, нервни болести, неврохирургия,
ендокринология и болести на обмяната, гастроентерология, нефрология, урология, пневмология и
фтизиатрия, хематология, гинекология, хирургия,
и с други специалисти по преценка.
1.5. При необходимост пациентът се насочва
за хоспитализация в инфекциозна клиника или
отделение на лечебно заведение за болнична помощ за по-нататъшно диагностично уточняване и
за провеждане на съответно специфично лечение,
което не би могло да се извършва в амбулаторни
условия.
1.6. Провежда диспансерно наблюдение на
инфекциозно болни и преболедували от инфекциозни болести.
1.7. В кабинетите по инфекциозни болести
медицинските специалисти посрещат пациента,
изискват наличната медицинска документация,
настаняват пациента в кабинета, вписват данните
за пациента в амбулаторните журнали, оказват
съдействие на лекаря при прегледа. При необходимост извършват назначените от лекаря спешни
манипулации, извършват вземане на биологичен материал за микробиологично изследване,
провеждат текуща и крайна дезинфекция. При
липса на медицински специалист тази дейност
се извършва от лекар.
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1.8. В кабинета по инфекциозни болести лекарят специалист извършва алгоритъм от действия
за профилактика на професионална експозиция
на здравния персонал с кръв и други биологични
материали, които могат да съдържат причинители на трансмисивни инфекции, както и мерки за
неспецифична профилактика срещу други заразни
заболявания съобразно съответните механизми на
предаване на инфекцията.
1.9. Лекарят регистрира заразните болести в
лабораторен журнал, съобщава ги в съответната
РИОКОЗ с бързо известие, по телефон, факс или
електронна поща в срок от 24 часа.
2. Инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност
2.1. Компетентност:
2.1.1. Лечение на инфекции на дихателната
система, стомашно-чревния тракт, кожата и меките
тъкани, нервната система.
2.1.2. Лечение на вирусни хепатити без хепатална кома.
2.1.3. Лечение на вирусни екзантеми и локализирани вирусни инфекции на кожата без вариола.
2.1.4. Лечение на инфекции, свързани с лимфните възли.
2.1.5. Лечение на зоонози (туларемия, бруцелоза), рикетсиози (марсилска треска, Ку-треска),
борелиози (лаймска борелиоза).
2.1.6. Лечение на вирусни хеморагични трески.
2.2. Обем на медицинските дейности – в инфекциозната клиника/отделение се извършват
лечебно-диагностична и профилактична дейност
в оптимален размер, съобразени с актуалните световни достижения в областта на инфектологията и
съобразно правилата за добра медицинска практика.
2.2.1. В инфекциозната клиника/отделение се
работи в условията на спешност. В тях не се допуска планов прием на пациенти. Всички болни
с инфекциозни заболявания се хоспитализират
по спешност.
2.2.2. В инфекциозната клиника/отделение
специалистите по инфекциозни болести осъществяват спешна изолация на болни с инфекциозни
заболявания, възникнали като спорадични случаи
или при епидемични взривове.
2.2.3. В инфекциозната клиника/отделение специалистите по инфекциозни болести осъществяват
изолация на болни с инфекциозни заболявания,
извършват диагностично уточняване и провеждат
специфично лечение на същите.
2.2.3.1. Задължителна изолация на заразоносители и болни от болести извън посочените в
т. 3.2.1 за инфекциозна клиника/отделение от
трето ниво на компетентност се осъществява в
инфекциозната клиника/отделение от второ ниво
на компетентност и когато съществува заплаха
за здравето на гражданите, след разпореждане на
министъра на здравеопазването.
2.2.3.2. Изолация и лечение на болни от заразни
болести извън посочените в т. 3.2.1 за инфекциозна
клиника/отделение от трето ниво на компетентност
при всички заразни болести, при които съществуват
клинични индикации за хоспитализация.
2.2.4. В инфекциозната клиника/отделение лекарят специалист осъществява диагностично уточ
няване на инфекциозното заболяване с помощта
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на: клинични методи – анамнеза, епидемиологична
анамнеза, статус, текущо наблюдение, диагностични
методи, микробиологични, вирусологични и серологични изследвания за поставяне на етиологична
диагноза. Провежда специфично лечение.
2.2.5. В диагностично-консултативните кабинети
на инфекциозната клиника/отделение се извършва
оценка на здравословното състояние и поставяне
на индикации за спешно състояние на пациенти,
които не са хоспитализирани, но са били насочени поради съмнение за инфекциозно заболяване.
2.2.6. Инфекциозната клиника/отделение изпраща ежедневно сведение на РИОКОЗ за постъпилите
и изписаните болни.
2.2.7. Лекарите от инфекциозна клиника/отделение осъществяват междуболнични и вътреболнични консултации при съмнение за инфекциозно
заболяване на пациент, хоспитализиран в друго
лечебно заведение за болнична помощ/отделение.
2.3. Обем на диагностични изследвания – инфекциозните клиники/отделения използват всички
лабораторни, инструментални и апаратни възможности за диагностика на съответното лечебно
заведение за болнична помощ:
2.3.1. Пълно изследване на урина.
2.3.2. Изследване на пълна кръвна картина,
диференциално броене на левкоцити, скорост на
утаяване на еритроцитите.
2.3.3. Биохимични изследвания – кръвна захар,
общ билирубин, трансаминази, чернодробни ензими,
други ензими, алфа-амилаза, общ белтък, протеинограма, урея, креатинин, С реактивен протеин.
2.3.4. Изследване на киселинно-алкално равновесие и електролити.
2.3.5. Изследване на време на кървене и съсирване и хемостазни фактори.
2.3.6. Изследване на ликвор с качествено и
количествено определяне на белтък, общ брой на
клетки, морфология на левкоцити, електролити,
ликворна захар, наличие на специфични антитела.
2.3.7. Изследване на биологични материали за
търсене на различни етиологични агенти – бактерии, вируси, гъби и паразити: носен секрет,
назофарингеален секрет, гърлен секрет, очен секрет, храчка, фекална проба, урина, хемокултура,
серум, кръвна плазма, ликвор, плеврален пунктат,
асцитна течност, кожни ефлоресценции и други.
2.3.8. Поставяне на назогастрална сонда: извършване на стомашна промивка и провеждане
на изкуствено хранене през нея.
2.3.9. Извършване на дълбока сифонна клизма
и чревен лаваж.
2.3.10. Поставяне на уретрален катетър.
2.3.11. Аспирация на горни дихателни пътища.
2.3.12. Рентгенови изследвания на белия дроб.
2.3.13. Оглед на очни дъна.
2.3.14. Спинална пункция.
2.4. Обем на терапевтичните процедури:
2.4.1. Осигуряване на съдов източник – периферен или централен венозен път.
2.4.2. Мониториране на съзнанието, сърдечната дейност, дишането и артериалното налягане,
мониториране на алкално-киселинно състояние,
кръвни показатели и обем на диуреза, мониториране
(измерване и изчисляване) на баланс на приети/
отделени течности и нутритивен и енергиен баланс.
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2.4.3. Прилагане на лекарствена терапия – етиологична и патогенетична.
2.4.4. Прилагане на специфични серуми и хиперимунни гама-глобулини.
2.4.5. Извършване на десенсибилизация по
Безредка.
2.4.6. Кислородотерапия.
2.4.7. Частично парентерално хранене.
2.4.8. Инхалаторни процедури.
2.4.9. Преливане на кръв и кръвни съставки.
3. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност
3.1. Компетентност:
3.1.1. Лечение на всички остри, обострени и
хронични инфекциозни заболявания с комплицирано протичане и при които се прилагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични
процедури.
3.2. Обем на медицинските дейности – на това
ниво се извършва обемът на медицинските дейности, посочени в т. 2.2, за инфекциозна клиника/
отделение от трето ниво на компетентност, както и:
3.2.1. На задължителна изолация в инфекциозната клиника/отделение и болнично лечение
подлежат лица, болни и заразоносители от холера,
чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит,
бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром.
3.2.2. В инфекциозната клиника се осъществяват
консултативна и експертна дейност в областта на
инфекциозните заболявания.
3.2.3. В инфекциозната клиника се осъществяват
научна дейност (клинична и клинично-приложна)
в областта на инфекциозните болести и интердисциплинарните профили и клинично изпитване на
лекарствени продукти.
3.2.4. В инфекциозните клиники, в които има
разкрити със заповед на министъра на здраве
опазването отделения за лечение на пациенти с
придобита имунна недостатъчност, се извършва:
регистрация на новооткрити НIV(+) пациенти;
първичен преглед на новооткрит HIV(+) пациент
с извършване на задължителен обем на първични
лабораторни изследвания; проследяване на клиничното състояние на регистрираните пациенти
и мониториране на имунния им статус през 4
или 6 месеца; определяне началото на започване
на антиретровирусна терапия при всеки НIV(+)
пациент; ежемесечен клиничен преглед и изписване на лекарствени продукти на пациенти, при
които е започната терапия; болнично лечение на
НIV(+) пациенти и болни от СПИН; извършване
на експертна оценка на болни от СПИН пациенти; профилактика на новородени от НIV(+)
пациенти и болни от СПИН майки; постекспозиционна профилактика; психологична подкрепа
на пациентите и техните семейства; обучение на
пациентите и техните партньори за извършване
на безопасен секс.
3.2.5. В клиниките по инфекциозни болести,
съответстващи на нормативните изисквания за
обучение на специализанти, се осъществяват обучение и подготовка на специалисти по инфекциозни
болести; обучение по инфекциозни болести на
специалисти по детски болести, нервни болести,
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обща медицина, микробиология, вирусология и
епидемиология, в чиито програми за специализация влиза задължително модулно обучение по
инфекциозни болести.
3.3. Обем на диагностични изследвания – на
това ниво се извършва обемът на диагностичните
изследвания, посочени в т. 2.3, за инфекциозна
клиника/отделение от второ ниво на компетентност, както и:
3.3.1. Ехография на коремни органи.
3.3.2. Компютърна томография на главен и
гръбначен мозък или магнитно-резонансна томография (нативно изследване или с контраст).
3.3.3. Необходими интердисциплинарни консултации за извършване на определени диагностични
процедури и интерпретация на получени резултати
от изследвания, извършени от специалисти по:
анестезиология и интензивно лечение, микробиология, вирусология, имунология, нервни болести,
образна диагностика, клинична лаборатория.
3.3.4. При пациенти, хоспитализирани със съмнение за инфекциозно заболяване, при наличие на
придружаващи заболявания, както и ако по време
на диагностичния процес се установят клинични и
параклинични критерии за друго неинфекциозно
заболяване, се осъществяват интердисциплинарни
консултации със специалисти по: акушерство и
гинекология, гастроентерология, ендокринология
и болести на обмяната, кардиология, нервни болести, неврохирургия, нефрология, очни болести,
ушно-носно-гърлени болести, детски болести,
пневмология и фтизиатрия, ревматология, съдова хирургия, хематология и други профилирани
хирургични специалисти.
3.3.5. Извършване на имунологични изследвания.
3.3.6. Мониториране на вирусен товар при
болни на антиретровирусна терапия.
3.4. Обем на терапевтичните процедури – на
това ниво се извършва обемът на терапевтичните
процедури, посочени в т. 2.4, за инфекциозна клиника/отделение от второ ниво на компетентност,
както и:
3.4.1. Провеждане на HAART терапия при
HIV(+) пациенти.
3.5. Минимален обем дейност – 30 пациенти с
невроинфекции годишно и 30 с HIV/СПИН.
VІ. Документация
1. Извънболнична медицинска помощ – специалистът по инфекциозни болести попълва:
1.1. Първични медицински документи: амбулаторен лист за преглед при специалист, направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение, направление за медико-диагностична
дейност, талон за медицинска експертиза, направление за хоспитализация, болничен лист за
временна неработоспособност, бързо известие
за регистриране, съобщаване и отчет на заразни
заболявания, бланки за лабораторни/клинични,
микробиологични, вирусологични, инструментални
и образни изследвания, рецепти за предписване
на медикаментозно лечение.
1.2. Води амбулаторен журнал за вписване на
извършените прегледи, журнал за изпратените бързи известия на регистрирани заразни заболявания,
журнал за провежданите диспансерни прегледи.
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2. Инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност – на това ниво се води
следната документация:
2.1. История на заболяването, съдържаща
всички задължителни елементи, съгласно изискванията на МЗ и НЗОК. В нея задължително се
вписват анамнезата, епидемиологичната анамнеза,
статусът при приемането и ежедневно се отразяват динамичните промени в статуса (декурзус) и
почасово за пациентите, при които се провежда
интензивно лечение, извършените консултации и
проведените инвазивни диагностични манипулации.
В пациентското досие се отразяват и данните от
контролните прегледи.
2.2. Лист за интензивно наблюдение за пациентите, при които се провежда интензивно лечение,
с отразяване на следните показатели: температура,
сърдечна дейност, дихателна честота, стойности
на артериалното кръвно налягане и обема на
диурезата. В листа за интензивно наблюдение се
нанасят и всички прилагани лекарствени продукти
по часове.
2.3. Фиш за микробилогично изследване, в
който задължително се вписват трите имена на
пациента, ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, видът на
биологичния материал, изпратен за изследване,
наличие или липса на предварително приложено
антибиотично лечение.
2.4. Фиш за вирусологично изследване, в който
задължително се вписват трите имена на пациента,
ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, вида на биологичния
материал, изпратен за изследване.
2.5. Фиш за серологично изследване, в който
задължително се вписват трите имена на пациента,
ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, видът на биологичния
материал, изпратен за изследване, класът на специфичните антитела, които се търсят, и поредността
на изследването.
2.6. Фиш за информирано съгласие при извършване на инвазивни диагностични процедури.
2.7. Бързо известие – учетна форма Б.58, което
се попълва съгласно нормативните изисквания.
2.8. Журнал за регистрация на изпратените в
РИОКОЗ бързи известия.
2.9. Журнал за регистрация на изследвания на
биологичен материал за наличие на етиологични
агенти и/или специфични антитела, изпратени във
външни лаборатории.
2.10. Журнал за регистрация на инфекциите,
свързани с медицинското обслужване.
2.11. Журнал за регистрация на извършените
контролни прегледи.
3. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност – на това ниво се води
документацията, посочена по т. 2, за инфекциозна
клиника/отделение от второ ниво на компетентност.
VІІ. Права и задължения на пациента
1. Извънболнична медицинска помощ
1.1. Права:
1.1.1. Всеки пациент, потърсил медицинска
помощ в кабинета по инфекциозни болести, има
право да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговата
възраст и етническа принадлежност, религиозни
убеждения и културно равнище, увреждане, вид
и причина на заболяването.
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1.1.2. Има право да знае името на лекаря, който
отговаря за неговото лечение.
1.1.3. Има право да бъде информиран за диагнозата и характера на заболяването, целите и
естеството на лечението, разумните алтернативи,
очакваните резултати и прогнозата, потенциалните
рискове, свързани с предлаганите диагностичнолечебни методи, включително страничните ефекти
и нежеланите лекарствени реакции, болка и други
неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други
методи на лечение или при отказ от лечение.
Когато пациентът е в състояние, ограничаващо
възможностите му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка
е нежелателно да се даде такава информация, тя
се предоставя на негов родител, настойник или
попечител, на лицето по чл. 87, ал. 5, на дирекцията по чл. 87, ал. 6 или на лицето по чл. 162,
ал. 3 от Закона за здравето.
1.1.4. Има право да приеме или отхвърли предложените изследвания и лечение, да бъде информиран
за съществуващите алтернативи за диагностика и
лечение и свобода на избор между тях.
1.1.5. Правото на отказ от предложените изследвания и лечение пациентът може да упражни
в рамките на действащите в страната закони.
Пациентът има право да се гарантира тайната на
данните за здравословното му състояние.
1.2. Задължения:
1.2.1. Длъжен е да съдейства на лекарите и
другия медицински персонал за своевременно
провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи.
1.2.2. Длъжен е да се отнася с необходимото
внимание и уважение към персонала на кабинета.
1.2.3. Длъжен е да съблюдава правата на другите пациенти.
1.2.4. Пациентът подписва информирано съгласие, след като се запознава с всички етапи на
диагностичния и лечебния процес.
2. Инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност
2.1. Права:
2.1.1. Всеки пациент на инфекциозна клиника/
отделение има право да получи своевременна,
достатъчна и качествена медицинска помощ
независимо от неговата възраст, пол, произход,
език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно
равнище, сексуална ориентация, лично, обществено
или материално положение, увреждане и вид и
причина на заболяването.
2.1.2. Има право да знае името на лекаря, който
отговаря за неговото лечение.
2.1.3. Има право да бъде информиран за диагнозата и характера на заболяването, целите и
естеството на лечението, разумните алтернативи,
очакваните резултати и прогнозата, потенциалните
рискове, свързани с предлаганите диагностичнолечебни методи, включително страничните ефекти
и нежеланите лекарствени реакции, болка и други
неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други
методи на лечение или при отказ от лечение.
Когато пациентът е в състояние, ограничаващо
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възможностите му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка
е нежелателно да се даде такава информация, тя
се предоставя на неговия родител, настойник или
попечител, на лицето по чл. 87, ал. 5, на дирекцията по чл. 87, ал. 6 или на лицето по чл. 162,
ал. 3 от Закона за здравето.
2.1.4. Има право да приеме или отхвърли предложените изследвания и лечение, да бъде информиран
за съществуващите алтернативи за диагностика и
лечение и свобода на избор между тях.
2.1.5. Пациентът, съответно неговият родител,
настойник или попечител, лицето по чл. 87, ал. 5,
дирекцията по чл. 87, ал. 6 или лицето по чл. 162,
ал. 3 от Закона за здравето може да откаже по
всяко време предложената медицинска помощ или
продължаването на започнатата медицинска дейност.
2.1.6. Има право да се гарантира тайната на
данните за здравословното му състояние.
2.1.7. Има право да дава писмено своето информирано съгласие след подробна информация
от лекар и медицинска сестра относно:
2.1.7.1. Изпълнение на лабораторни тестове
и инструментални изследвания след разясняване
на необходимостта и ползата от тях, рисковете
за усложнения, приноса им за диагнозата или за
определяне на лечебното поведение.
2.1.8. Има право да бъде запознат с правилника
за вътрешния ред на клиниката/отделението.
2.1.9. Има право да бъде своевременно изследван и лекуван със съвременни методи и средства.
2.1.10. Има право да получи добро болнично
обслужване през целия период на лечение.
2.2. Задължения:
2.2.1. Длъжен е да съдейства на лекуващите
лекари и на останалия персонал на лечебното
заведение за своевременно провеждане на изследванията и лечението.
2.2.2. Длъжен е да спазва лекарските препоръки
за режим и диета.
2.2.3. Длъжен е да спазва добра лична хигиена.
2.2.4. Длъжен е да се отнася с нужното внимание и уважение към персонала на лечебното
заведение.
2.2.5. Длъжен е да спазва реда, дисциплината,
хигиената и тишината в клиниката/отделението,
както и правилника за вътрешния ред на лечебното заведение.
2.2.6. Длъжен е да провежда назначените му
процедури.
2.2.7. Длъжен е да съблюдава правата на другите пациенти.
3. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност – за това ниво се отнасят
правата и задълженията на пациента, посочени в
т. 2, за инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност.
VІІІ. Качество на инфекциозната помощ
1. Извънболнична медицинска помощ – качеството на медицинската помощ в инфекциозните
кабинети за специализирана медицинска помощ
се обуславя от:
1.1. Висока професионална квалификация на
персонала.
1.2. Ефикасна и ефективна диагностична
дейност.
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1.3. Провеждане на адекватно етиологично и
патогенетично медикаментозно лечение.
1.4. Високо ниво на оказваните грижи за пациента от страна на специалистите по здравни грижи.
1.5. Спазване на противоепидемичния режим
в съответствие с нормативната уредба и изискванията на РИОКОЗ.
1.6. Контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.
2. Инфекциозна клиника/отделение от второ ниво
на компетентност – качеството на медицинската
помощ в инфекциозните клиники/отделения се
обуславя от:
2.1. Висока професионална квалификация на
персонала.
2.2. Ефикасна и ефективна диагностична дейност
и висок процент на етиологично потвърдените
диагнози.
2.3. Провеждане на адекватно етиологично и
патогенетично медикаментозно лечение, свеждащо
до минимум възможността за поява на решути
и рецидиви.
2.4. Постигане на оптимален среден престой
на пациент с инфекциозно заболяване в случаите,
когато пациентите са хоспитализирани извън случаите по чл. 61, ал. 1 и 2 от Закона за здравето.
2.5. Спазване на сроковете за изолация и лечение
на пациенти, хоспитализирани по реда на чл. 61,
ал. 1 и 2 от Закона за здравето, в съответствие с
инструкциите за борба със заразните заболявания.
2.6. Съвпадение на амбулаторната, стационарната и патологоанатомичната диагноза.
2.7. Високо ниво на оказваните грижи за пациента от страна на специалистите по здравни грижи.
2.8. Спазване на противоепидемичния режим
в съответствие с нормативната уредба и изискванията на РИОКОЗ.
2.9. Контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване.
2.10. Свеждане на леталитета от инфекциозни
заболявания до нивото на това в останалите европейски държави.
3. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност – за това ниво се отнася
качеството на медицинската помощ, посочено
по т. 2, за инфекциозна клиника/отделение от
второ ниво на компетентност, като качеството на
медицинската помощ в инфекциозните клиники/
отделения на това ниво се обуславя и от:
3.1. Ефективността на провежданата HAART
терапия при HIV(+) пациенти.
ІХ. Контрол на нозокомиалните инфекции
1. Инфекциозна клиника/отделение от второ
ниво на компетентност
1.1. Всеки пациент – обект на лечение в инфекциозна клиника/отделение, трябва да се разглежда и третира като потенциален източник на
нозокомиални инфекции. Самият той е с висок
риск от развитие на нозокомиална инфекция,
поради което:
1.1.1. На всеки пациент от постъпването му
до изписването му от инфекциозна клиника/отделение се осигуряват възможности за изолация
в болнична стая за лечение на заболявания със
същия механизъм на предаване на инфекцията.
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1.1.2. На всеки пациент от постъпването му
до изписването му от инфекциозна клиника/
отделение се осигуряват възможности за ранна
диагностика на инфекции на дихателната система,
свързани с медицинското обслужване, инфекции
на стомашно-чревния тракт, вирусни хепатити и
други инфекции с трансмисивен механизъм на
заразяване, вирусни екзантеми и др.
1.1.3. На всеки пациент от постъпването му до
изписването му от инфекциозна клиника/отделение със съмнение за възникнал сепсис и сепсис
свързани синдроми се осигурявят условия за мониториране индикативните за септично състояние
признаци: хипотермия, хипертермия, тахикардия,
тахипнея, хипокапнея, левкопения, левкоцитоза,
хипоперфузия/оксигенация на тъканите, органна
дисфункция и системна артериална хипотензия.
1.1.4. При всеки пациент на лечение в инфекциозна клиника/отделение задължително се
прилагат стандартните процедури за профилактика
на нозокомиалните инфекции, което задължително
включва следното поведение на персонала:
1.1.4.1. Работа с ръкавици при директен контакт
с пациента или биологични течности и контаминирани материали, лигавични мембрани и кожа
с нарушена цялост.
1.1.4.2. При грижи за пациентите да не се позволява контакт със замърсени материали както на
пациента, така и на медицинския персонал или
на трети лица.
1.1.4.3. Замърсените материали се обработват
по подходящ начин, така че да не се позволява
пренасяне на микроорганизми в околната среда.
1.1.4.4. Използват се стерилни консумативни
материали.
1.2. Специфичните процедури за профилактика
на нозокомиалните инфекции се прилагат в зависимост от начина на предаване на инфекциозните
причинители, както следва:
1.2.1. При инфекциозни заболявания с въздушнокапков механизъм на предаване, когато заразените
частички се отделят при кихане, кашляне, говорене
(грип и остри респираторни заболявания, морбили,
варицела, дисиминирана форма на херпес зостер,
хеморагична треска и др.), пациентите се изолират
в отделни помещения.
1.2.2. При инфекциозни болести, пренасяни по
въздушно-капков път, персоналът използва лицеви
маски при работа с пациента.
1.3. Всяка инфекциозна клиника/отделение
задължително и постоянно осъществява микробиологичен мониторинг:
1.3.1. По индикации на пациентите – при съмнение за възникване на назокомиална инфекция.
1.3.2. На персонала в инфекциозната клиника/
отделение не по-рядко от 2 пъти годишно.
1.3.3. На околната среда (помещения, апаратура, консумативи и пр.) в инфекциозната клиника/
отделение не по-рядко от 4 пъти годишно.
1.4. Всяка инфекциозна клиника/отделение
задължително води на отчет пациентите с инфекции, свързани с медицинското обслужване, и ги
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диагностицира и третира съобразно изискванията
на Наредба № 2 от 2005 г. за организацията на
профилактиката и контрола на вътреболничните
инфекции (ДВ, бр. 8 от 2005 г.).
2. Инфекциозна клиника/отделение от трето
ниво на компетентност – за това ниво се отнасят
изискванията за контрол на нозокомиалните инфекции, посочени в т. 1 за инфекциозна клиника/
отделение от второ ниво на компетентност, както и:
2.1. Пациентите с тежък имунен дефицит, каквито са пациентите със СПИН и тези с тежка
неутропения, се изолират в отделни помещения.
Х. Изписване на пациенти от клиника/отделение
по инфекциозни болести
1. Оздравяване или приключване на лечението
с възможност за продължаването му в амбулаторни условия.
2. Волеизява на пациента, съответно негов
родител, настойник или попечител, лицето по
чл. 87, ал. 5, дирекцията по чл. 87, ал. 6 или
лицето по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето и
когато липсват епидемиологични противопоказания
според РИОКОЗ.
3. След груби нарушения на задълженията на
пациента, посочени в правилника за вътрешния
ред на лечебното заведение.
5620

НАРЕДБА № 22
от 25 юни 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Нефрология“
Чл. 1. С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Нефрология“ съгласно
приложението.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество
на осъществяваната дейност по нефрология от
установеното с изискванията на тази наредба.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „нефролог“
е лекар с придобита специалност по нефрология.
Заключителни разпоредби
§ 2. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 4. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
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Приложение
към чл. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ „НЕФРОЛОГИЯ“
I. Определение и обхват
1. Нефрологията е специалност, която изучава
етиологията, патогенезата, клиничната изява на
болестите на отделителната система и която разработва методи за тяхната диагноза, диференциална
диагноза, лечение и профилактика.
Нефрологията е специалност с преобладаваща
терапевтична насоченост, която обхваща три под
групи – клинична нефрология, диализа и бъбречна
трансплантация.
2. Настоящият стандарт се прилага при осъществяване на дейности в областта на клиничната
нефрология.
3. При осъществяване на дейности по диализа
се прилага медицинският стандарт „Диализно
лечение“, утвърден с Наредба № 41 от 2009 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Диализно
лечение“ (ДВ, бр. 83 от 2009 г.).
4. При осъществяване на дейности по бъбречна
трансплантация се прилага медицинският стандарт
за трансплантация на органи, тъкани и клетки,
утвърден с Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация
на органи, тъкани и клетки (обн., ДВ, бр. 23 от
2007 г.; изм., бр. 65 от 2007 г.).
II. Нива на компетентност на структурите на
лечебните заведения за болнична помощ
1. Първо ниво на компетентност
Дейности по нефрология се извършват в структури (клиники/отделения) по вътрешни болести
от първо, второ и трето ниво на компетентност,
за които се прилага медицинският стандарт по
вътрешни болести.
2. Второ ниво на компетентност
Дейности по нефрология се извършват в
структури (клиники/отделения) по нефрология
от второ ниво и в структури по вътрешни болести от второ и трето ниво, за които се прилага
настоящият стандарт.
3. Трето ниво на компетентност
Дейности по нефрология се извършват в структури (клиники/отделения) по нефрология от трето
ниво и в структури по вътрешни болести от трето
ниво, за които се прилага настоящият стандарт.
III. Изисквания към устройството и оборудване
то на лечебните заведения, в които се извършват
дейности по нефрология
1. Кабинет по нефрология. Кабинетът по неф
рология се разкрива като самостоятелно звено
или част от структурата на амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ.
1.1. Устройство на кабинета по нефрология
Кабинетът по нефрология се състои от кабинет
и манипулационна.
Кабинетът се използва за преглед на пациента – снемане на анамнеза, физикален статус,
попълване на медицинска документация, назначаване на изследвания, предписване на лечение и
провеждане на обучението на пациента.
Манипулационната може да се обособи като
функционална част от кабинета или да се помещава
в отделна стая. Манипулационната се използва

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

за извършване на специфичните диагностични и
лечебни дейности – вземане на кръвни и уринни
проби за биохимични изследвания, извършване на
манипулации, провеждане на кардиопулмоналната
ресусцитация.
1.2. Оборудване на кабинет по нефрология
Оборудването на кабинета включва лекарско
бюро, стол, шкаф за документи, медицинска кушетка, мивка с течаща топла и студена вода, локално
осветление над мивката и бюрото, телефон.
Оборудването на манипулационната включва
маса за извършване на манипулации, столове за
извършващия манипулациите, стол за пациента,
спешен шкаф с лекарствени продукти, саморазгъващ се балон за обдишване, есмарх, ластични
бинтове, шкаф, мивка с течаща топла и студена
вода, медицинска кушетка.
2. Клиника (отделение) по нефрология
2.1. Устройство на клиниката (отделението)
по нефрология
Клиниката (отделението) по нефрология
включва:
2.1.1. болнични стаи;
2.1.2. лекарски кабинети;
2.1.3. кабинет за началника на клиниката (отделението);
2.1.4. кабинет на дежурния лекар;
2.1.5. манипулационна за клиниката (отделението);
2.1.6. кухненски бокс;
2.1.7. склад;
2.1.8. тоалетни и бани за болни и персонала;
2.1.9. гардероб за болни по възможност или
осигурено ползването на общ гардероб за лечебното заведение;
2.1.10. канцелария или помещение за секретар
на клиниката (отделението);
2.1.11. помещение за свиждане на пациентите
с близките им (по възможност);
2.1.12.1. лечебното заведение, в което е разкрита клиника (отделение) по нефрология от второ
ниво на компетентност, трябва да разполага със
следните звена:
– клинична лаборатория от второ ниво на компетентност с възможности за кръвно-газов анализ;
– структура по образна диагностика;
– микробиологична лаборатория;
– клиника (отделение) за диализно лечение;
– структура по клинична патология (може и
по договор с друго лечебно заведение);
2.1.12.2. лечебното заведение, в което е разкрита клиника (отделение) по нефрология от трето
ниво на компетентност трябва да разполага със
следните звена:
– клинична лаборатория от трето ниво на
компетентност с възможности за кръвно-газов
анализ, хемостазеология и др.;
– структура по образна диагностика;
– микробиологична лаборатория;
– клиника (отделение) за диализно лечение;
– имунологична лаборатория (може и по договор с друго лечебно заведение);
– структура по клинична патология (може и
по договор с друго лечебно заведение);
– структура по нуклеарна медицина (може и
по договор с друго лечебно заведение);
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2.1.13. лечебните заведения, в които се извършва
обучение по нефрология на студенти и специализанти, трябва да разполагат на територията на
лечебното заведение и със:
– учебна зала (минимум една) с 15 – 20 седящи
места, маса, екран и учебна дъска;
– гардероб за обучаващите се;
– кабинет за ехография и бъбречна биопсия;
2.1.14. към клиниките (отделенията) по нефрология от трето ниво на компетентност може да се
разкрива и сектор за амбулаторно наблюдение на
бъбречно трансплантирани болни и реципиенти;
2.1.14.1. при разкриването на сектора се спазва
принципът за некръстосване на пациентите – потокът на бъбречно трансплантираните пациенти
не се кръстосва с останалия поток пациенти на
клиниката (отделението);
2.1.14.2. диагностиката, лечението и хоспитализацията на бъбречно трансплантираните пациенти
се осъществяват в отделни болнични стаи;
2.1.14.3. секторът за амбулаторно наблюдение
на бъбречно трансплантирани болни се състои от:
– лекарски кабинет;
– помещение за съхранение на медицинската
документация на пациентите с директен достъп до
лекарския кабинет;
– помещение – чакалня за пациентите със
собствен вход/изход, и тоалетна за пациентите с
директен достъп до лекарския кабинет;
– кабинет на началника на сектора, оборудван с
компютърна конфигурация и стационарен телефон;
– сектор, разположен на територията на клиничната лаборатория на лечебното заведение за
болнична помощ за лекарствен мониторинг на
имуносупресивните средства.
2.2. Оборудване на клиника (отделение) по
нефрология
2.2.1. кислородна инсталация, електроинсталация;
2.2.2. общо луминесцентно осветление със 150
Вт източници и индивидуално (за легло) нелуминесцентно осветление;
2.2.3. апарат за ЕКГ;
2.2.4. медицински слушалки и апарати за артериално налягане;
2.2.5. саморазгъващ се балон за обдишване;
2.2.6. носилка;
2.2.7. седяща инвалидна количка;
2.2.8. персонални компютри;
2.2.9. хладилници;
2.2.10. болничните стаи трябва да разполагат
с мивка, естествено осветление, общо и локално
изкуствено осветление, от 1 до 5 легла в стая, до
всяко легло да има тристранен достъп, нощно
шкафче;
2.2.11. кабинетът на дежурния лекар трябва да
разполага с легло, бюро, телефон и мивка;
2.2.12. манипулационната трябва да разполага
с работни плотове, шкафове, централен спешен
шкаф и хладилник;
2.2.13. в клиниките (отделенията) по нефрология от трето ниво на компетентност, в които се
диагностицират и лекуват имунни и автоимунни
гломерулопатии, е необходимо да има апаратура
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за провеждане на пункционни бъбречни биопсии
(ПББ), а при възможност – и за плазмен обмен;
2.2.14. лечебните заведения за болнична помощ,
в които има разкрити клиники (отделения) по
нефрология от второ или трето ниво на компетентност трябва да разполагат със:
2.2.14.1. апарат за ултразвукова диагностика;
2.2.14.2. рентгенов апарат за скопия и графия;
2.2.14.3. компютърна и аксиална томография
или магнитнорезонансна томография.
IV. Изисквания към персонала и организацията
на работата
1. Кабинет по нефрология
1.1. Персонал
1.1.1. щатен брой лекари – минимум 1 нефролог;
1.1.2. медицинска сестра – назначава се по
преценка на нефролога при достатъчна натовареност; медицинската сестра извършва парентерални
манипулации, когато такива се налагат;
1.1.3. санитар – назначава се по преценка на
нефролога.
1.2. Организация на работата
1.2.1. нефрологът провежда изследвания, поставя диагноза, изготвя лечението, следи ефекта
на лечението чрез контролни прегледи; нефрологът осъществява лечебно-диагностичния процес,
както следва:
1.2.1.1. анамнеза;
1.2.1.2. обстоен физикален статус (преглед по
системи);
1.2.1.3. инструментални изследвания – ехографско изследване на отделителната система;
1.2.1.4. допълнителни изследвания – кръв, урина, рентгенови и изотопни изследвания, клирънси,
ЕКГ и др. изследвания и тяхната интерпретация;
1.2.1.5. поставяне на вероятна диагноза;
1.2.1.6. изграждане на диференциално-диагностичен план;
1.2.1.7. интерпретация на клинико-лабораторните, инструментални и функционални данни на
пациента;
1.2.1.8. поставяне на диагноза като резултат от
проведената диференциална диагноза;
1.2.1.9. изготвяне на индивидуален лечебен
план, определяне на хигиенно-диетичен режим
на пациента и обучение на пациента и членовете
на семейството му;
1.2.1.10. изготвяне на индивидуален профилактичен план и обучение на пациента и членовете
на семейството му;
1.2.1.11. периодичен контрол на състоянието на
пациента и корекции на лечебния план;
1.2.1.12. оказване на спешна медицинска помощ
при необходимост;
1.2.1.13. водене на диспансерно наблюдение по
нозологични единици на пациенти, които имат
нужда и желаят да продължат лечението си в
кабинета;
1.2.1.14. извършване на експертна дейност и освидетелстване на болни с нефрологични проблеми;
1.2.1.15. консултиране на пациентите при необходимост с други специалисти;
1.2.2. медицинската сестра работи под контрола на нефролога и извършва следните дейности:
попълва документацията, регулира потока от
пациенти и следи за наличието на необходимите
медицински изделия и консумативи в кабинета.

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

2. Клиника (отделение) по нефрология
2.1. Персонал
В клиниката (отделението) по нефрология от
второ ниво на компетентност трябва да работят
минимум четирима лекари, от които поне един
с призната специалност по нефрология и един
с призната специалност по вътрешни болести
или нефрология. Един от лекарите с призната
специалност по нефрология или по вътрешни
болести трябва да има придобита квалификация
за извършване на ехография.
В клиниката (отделението) по нефрология от
трето ниво на компетентност трябва да работят
минимум шестима лекари, от които поне трима
с призната специалност по нефрология. Един от
лекарите с призната специалност по нефрология трябва да има придобита квалификация за
извършване на ехография. Един от лекарите с
призната специалност по нефрология трябва да
има и придобита квалификация за извършване на
бъбречна биопсия.
Броят на останалия персонал зависи от обема
на работа в клиниката (отделението) по нефрология, като нещатен персонал се привлича при
необходимост.
2.2. Организация на работата
2.2.1. нефрологът в екип с медицинска сестра
осъществява лечебно-диагностичния процес, както
следва:
– снемане на анамнеза;
– клиничен преглед – снемане на физикален
статус по системи, назначаване необходимите
лабораторни, функционални и инструментални
изследвания;
2.2.2. нефрологът е длъжен да информира
пациента и неговите близки за състоянието на
болния, за характера на заболяването му, за предстоящите изследвания и методи на лечение (вид на
лекарствените продукти, клинична ефективност и
безопасност на прилаганите лекарствени продукти);
лечението на пациента започва след изразяване
на информирано съгласие, изразено по реда на
чл. 87 и сл. от Закона за здравето;
2.2.3. лекарят в клиниката (отделението) по
нефрология може да извършва ехографски прегледи на болни от клиниката (отделението), от
другите отделения на лечебното заведение и от
други лечебни заведения;
2.2.4. лекарят в клиниката (отделението) по
нефрология трябва да интерпретира резултатите
от ПББ, от функционални, рентгенови и други образни изследвания, от радиоизотопни изследвания
на отделителната система, да консултира, изследва
и назначава лечение на пациентите;
2.2.5. лекарят в клиниката (отделението) по
нефрология извършва експертна дейност при
нефрологично болни по искане на здравни и социални органи;
2.2.6. лекарят в клиниката (отделението)
ежедневно минава на визитация с медицинската
сестра и дава ясни назначения за поведението,
изследванията и лечението на пациентите;
2.2.7. лекарят в клиниката (отделението)
контролира изпълнението на назначенията от
медицинската сестра и друг помощен персонал;
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2.2.8. лекарят в клиниката (отделението) подготвя и докладва болните на визитация на началника
на клиниката (отделението);
2.2.9. лекуващият лекар нефролог подбира и
насочва към клиниката (отделението) пациентите,
които се нуждаят от прецизиране на диагнозата,
от по-сложни манипулации и изследвания, от
преоценка на терапевтичното поведение;
2.2.10. лекуващият лекар нефролог обучава
пациентите с бъбречни заболявания за правилен
начин на живот в условията на съществуващото
заболяване и за предотвратяване евентуалното
настъпване на усложнения;
2.2.11. лекуващият лекар нефролог дава съвети
на пациента за правилен избор на метод на лечение;
2.2.12. лекуващият лекар нефролог издава
епикриза и оформя окончателно историята на
заболяването в деня на изписването на пациента;
2.2.13. специфични дейности, които се осъществяват в клиника (отделение) по нефрология са:
2.2.13.1. лекарите от клиниката провеждат
ехографски изследвания на отделителната система
при болни от клиниката и от лечебното заведение;
2.2.13.2. лекарите от клиниките (отделенията) по
нефрология от трето ниво на компетентност при
показания и липса на противопоказания провеждат
ПББ в болнична обстановка след получаване на
писмено информирано съгласие; процедурата се
извършва задължително под ехографски контрол
или след предварителна локализация с ултра
звуково изследване с автоматични игли или със
системи за бъбречна биопсия; ПББ се извършва
след отрицателна скарификационна проба за локален анестетик с оглед на провежданата местна
анестезия и след изследване на коагулационния
статус на пациента;
2.2.14. в клиниката (отделението) се осъществява обучение на болни по отношение промяна
в стила на живот с цел превенция и комплексно
лечение на заболяването – хранителен режим,
вредни навици, двигателна активност;
2.2.15. в клиниката (отделението) се организират дейности по:
2.2.15.1. лечение и диагностициране на болни
с бъбречни заболявания, насочени от специалистите по нефрология и от общопрактикуващите
лекари, поради сложността в диагностиката и/или
лечението на някои болни;
2.2.15.2. осъществяване на консултации в други
клиники или отделения на лечебното заведение;
2.2.15.3. консултативна помощ по всички проблеми на нефрологичните заболявания за други
лечебни заведения;
2.2.15.4. обучение на работещи в други лечебни
заведения по въпросите на бъбречната патология;
2.2.16. в клиниката (отделението) се контролират дейностите по:
2.2.16.1. непрекъснатото обучение на персонала
на клиниката (отделението) по проблемите на
нефрологията;
2.2.16.2. изправността на апаратурата, от която
зависи прецизната работа с пациентите и точната
диагностика;
2.2.16.3. ефективното и безопасно провеждане
на диагностичните манипулации и лечение;
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2.2.16.4. проследяването състоянието на болните
с цел да се предотвратят или да се лекуват своевременно усложненията на основното заболяване
и/или придружаващите го усложнения;
2.2.16.5. проследяването състоянието на стабилизираните болни и навременната промяна в терапевтичното поведение в амбулаторни условия или при
необходимост с предложение за хоспитализация;
2.2.16.6. отчитането на извършената от персонала на клиниката (отделението) работа;
2.2.16.7. снабдяването на клиниката (отделението) с необходимите лекарствени продукти,
медицински изделия и консумативи за лечението
на посочените заболявания и техните усложнения;
2.2.16.8. отчитането на изразходваните при
лечението лекарствени продукти, медицински
изделия и консумативи;
2.2.16.9. предприемането на мерки за предотвратяване на трансмисивни инфекции при условията
на работа с кръв и други биологични материали.
2.3. Медицинска сестра в клиниката (отделението) по нефрология
2.3.1. медицинската сестра:
2.3.1.1. има важна роля при лечението на бол
ните с парентерално аплициране на антибиотици,
цитостатици, кортикостероиди, диуретици, антикоагуланти, еритропоетин, електролити и други
лекарствени продукти;
2.3.1.2. активно участва в обучението на пациентите за промяна в стила им на живот – хранителен
режим, вредни навици, физическа активност;
2.3.1.3. следи непрекъснато състоянието на
пациентите за евентуални промени или поява на
животозастрашаващи усложнения;
2.3.1.4. трябва да умее да предотвратява неразумни реакции на пациента, породени от неговото
заболяване, както и да полага усилия да се сведе до
минимум стресът на пациентите от предстоящото
лечение и манипулации;
2.3.1.5. подготвя пациента и асистира на лекаря
при провеждане на някои специфични манипулации;
2.3.1.6. приема новоприетите болни, извършва санитарната им обработка и ги подпомага в
настаняването им в болничната стая; запознава
пациентите с правилника за вътрешния ред,
дневния режим, разположението на лекарските
кабинети, кабинетите за изследване, лабораториите,
манипулационните, санитарните възли; подпомага
пациента в адаптацията му в болничната среда;
подготвя болните и болничните стаи за визитация
и участва в нея с лекуващия лекар;
2.3.1.7. организира и осигурява болничните грижи за тежко болни на легло; при екзитус организира
процедурите по своевременното изнасяне на трупа;
описва и съхранява ценностите на починалия и ги
предава на старшата медицинска сестра или на
близките на болния по установения ред;
2.3.1.8. изпълнява всички назначения и инструкции на лекуващия лекар, касаещи пациентите,
като своевременно го информира за извършеното
и за евентуални затруднения; подпомага лекуващия лекар при провеждане на изследванията и
повикване на консултанти;
2.3.1.9. измерва температура, ръст, тегло,
пулс, артериално налягане и диуреза и ги нанася
в температурния лист, провежда парентерални
манипулации;
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2.3.1.10. изписва, получава, разпределя, раздава
и заприходява предписаните лекарствени продукти;
прави превръзки след назначение;
2.3.1.11. води съответната документация за
медицински сестри (рапортна книга, тетрадка за
визитации, тетрадка за назначения, табели за изписани лекарства и санитарни материали);
2.3.1.12. поръчва, разпределя и раздава храната на болните според назначените диети; следи
за изрядна хигиена в кухненския офис; следи за
опазване на болничното имущество;
2.3.1.13. асистира при провеждането на процедурите ПББ и при плазмен обмен;
2.3.1.14. отговаря за апаратурата, лекарствените
продукти и медицинските изделия, използвани при
лечението на пациентите;
2.3.2. старшата медицинска сестра:
2.3.2.1. организира, ръководи и контролира
работата на медицинските сестри и санитарите
в клиниката;
2.3.2.2. организира и следи за квалификацията
на кадрите, за които отговаря, подбира и предлага на началника на клиниката нови кадри за
назначаване;
2.3.2.3. изписва, получава и контролира изразходването на всички лекарствени продукти и
медицински изделия и консумативи за лечението
на пациентите;
2.3.2.4. изготвя ежедневни, седмични и месечни
справки за изразходваните материали и лекарствени продукти;
2.3.2.5. изработва, актуализира и следи за изпълнението на работния график на медицинските
сестри и санитарите;
2.3.2.6. контролира и отговаря за санитарнохигиенното състояние в клиниката (отделението);
2.3.2.7. отговаря в материален аспект за имуществото на клиниката и за получаваните лекарствени продукти и медицинските изделия, участва
в главни визитации и на лекарския рапорт;
2.3.2.8. следи за спазването на трудовата дисциплина от страна на медицинските сестри и
санитарите;
2.3.2.9. е пряко подчинена на началника на
клиниката (отделението) по нефрология и на
главната медицинска сестра;
2.3.3. медицинските сестри, които работят в
клиниката (отделението) по нефрология, трябва
да са с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или с приравнената на нея степен „специалист по“; в клиниката (отделението) могат да
работят и медицински сестри, които имат диплома
за полувисше или средно специално образование;
2.3.4. старша медицинска сестра в клиника
(отделение) може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“.
V. Специфични права и задължения на бъ
бречно болния
1. Бъбречно болният пациент има право да
бъде запознат подробно с характера на заболяването си, както и за всички етапи от диагнозата
и лечението си.
1.1. Пациентът дава писмено своето информирано съгласие след подробна информация от
лекуващия лекар и медицинска сестра относно:
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а) изпълнение на лабораторни тестове, функционални и инструментални изследвания след
разясняване на необходимостта и ползата от тях,
рисковете за усложнения, приноса им за диагнозата или за определяне на лечебното поведение;
б) естеството на заболяването, от което боледува
пациентът, настъпили или очаквани усложнения
в развитието на болестта, рисковете от болестта,
необходимостта от лечение, вида на това лечение и очаквания изход от лечението в различни
варианти, ако такива са възможни.
1.2. Пациентът има право:
1.2.1. да приеме или отхвърли предлаганите
изследвания или лечение;
1.2.2. да бъде запознат с правилника на вътрешния ред на клиниката/отделението;
1.2.3. да бъде своевременно изследван и лекуван
със съвременни методи и средства;
1.2.4. да бъде гарантирана тайната за данните
от здравословното му състояние.
1.3. Пациентът има право да се възползва от
подкрепата на семейството и близките си по време
на болничното лечение при спазване изискванията на правилника за устройството, дейността и
вътрешния ред на съответното лечебно заведение.
1.4. Пациентът има право да поддържа връзка с живота извън болницата – телефон, радио,
телевизия.
1.5. Пациентът има право да получи добро болнично обслужване през целия период на лечение,
включително и при близко до смъртта състояние.
2. Пациентът е длъжен:
2.1. да съдейства на лекуващите лекари и на
останалия персонал за своевременно провеждане
на изследванията и лечението;
2.2. да спазва лекарските препоръки за режим
и диета;
2.3. да спазва добра лична хигиена;
2.4. да се отнася с нужното внимание и уважение
към персонала на лечебното заведение;
2.5. да осведомява лекуващия лекар и медицинския персонал за болестни състояния, представляващи риск за персонала;
2.6. да спазва реда, дисциплината, хигиената
и тишината в клиниката, както и правилника за
вътрешния ред на лечебното заведение;
2.7. да провежда назначените му процедури;
2.8. да съблюдава правата на другите пациенти.
3. Хоспитализиран пациент в клиника (отделение) по нефрология се изписва при:
3.1. приключване на лечението или възможност
за продължаването му в амбулаторни условия;
3.2. изрично желание от страна на пациента;
3.3. груби нарушения на задълженията на
пациента, посочени в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното
заведение.
VI. Изисквания за обем на диагностично-тера
певтичните възможности при нефрологично болния
1. Минимални диагностични възможности на
кабинет по нефрология в амбулатория за специали�
зирана извънболнична медицинска помощ
1.1. Прегледи:
а) първичен преглед с описание на анамнеза
и статус и изработване на индивидуална лечебна
схема;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

б) вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем;
в) консултация с друг специалист в амбулаторни
условия при нужда;
г) експертиза на работоспособността.
1.2. Общомедицински дейности:
а) инжекции – подкожна, мускулна, венозна;
б) парентерални инфузии;
в) кардио-пулмонална реанимация (по витални
индикации).
1.3. Специфични дейности – по заболявания:
1.3.1. остър и хроничен гломерулонефрит и
нефропатии при системни заболявания:
а) определяне на показания за насочване за ПББ;
б) интерпретиране на резултат от ПББ;
в) интерпретиране на клинични, лабораторни,
функционални имунологични показатели;
г) нанасяне на адекватни корекции съответно
във вида или дозата на провежданото патогенетично, етиологично и симптоматично лечение;
д) индивидуално обучение на пациента относно
хранителния и двигателния режим, вредни навици;
е) назначаване на допълнителни изследвания;
ж) контрол и адекватно поведение при поява
на странични ефекти от провежданото лечение;
з) извършване на ултразвуково изследване на
бъбреци и пикочен мехур при необходимост;
1.3.2. инфекции на бъбреците и уринарния тракт:
а) определяне на типа, локализацията и активността на възпалението;
б) назначаване на други лабораторни и инструментални изследвания за точното диагностициране
на процеса – локализация, предразполагащи фактори, лечение, усложнения и контрол на резултата
от лечение;
в) определяне на тежестта на заболяването и
насочване за хоспитализация в клиника (отделение) по нефрология;
г) извършване на ултразвуково изследване на
бъбреците и пикочния мехур;
1.3.3. остра и хронична бъбречна недостатъчност:
а) диагностициране на причината – при възможност;
б) определяне и консервативно лечение на
клинико-лабораторните нарушения;
в) подготвяне и насочване на пациента за
постоянен съдов достъп;
г) насочване на пациента за хоспитализация в
клиника (отделение) по нефрология;
д) насочване на пациента за диализно лечение;
1.3.4. нефролитиаза:
а) диагностициране на наличната литиаза;
б) определяне на предразполагащи фактори;
в) провеждане на консервативно лечение на
бъбречна колика;
г) насочване към нефрологична клиника (от
деление) или към урологично отделение за отстраняване на конкремента при показания за това;
д) насочване на спонтанно елеминиран конкремент за химически анализ;
е) определяне на метафилаксен режим.
2. Диагностично-терапевтични възможности на
структурите в лечебно заведение за болнична помощ, в които се извършват дейности по нефрология
2.1. Прегледи:
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а) първичен преглед с описание на анамнеза
и статус; изготвяне на писмен индивидуален диагностичен и лечебен план;
б) провеждане на ултразвуково изследване, назначаване на допълнителни изследвания,
контрол на ефекта от провежданото лечение и
коригирането му;
в) консултация с друг специалист в амбулаторни
или болнични условия;
г) експертиза на работоспособността.
2.2. Общомедицински дейности:
а) инжекция – подкожна, мускулна, венозна;
б) парентерални инфузии;
в) кардио-пулмонална реанимация (по витални
индикации).
2.3. Нива на компетентност:
2.3.1. дейностите по нефрология от първо ниво на
компетентност включват лечение на нефролитиаза
и остри и обострени хронични пиелонефрити; тези
дейности се извършват от отделения (клиники) по
вътрешни болести от първо, второ и трето ниво
на компетентност;
2.3.2. дейностите по нефрология от второ ниво
на компетентност включват дейностите по нефрология от първо ниво на компетентност, както и
лечение на болни с диабетна нефропатия, бъбречна
недостатъчност, лечение на болни в преддиализния
стадий на хронична бъбречна недостатъчност; подготовка на болни с напреднала хронична бъбречна
недостатъчност за диализно лечение; приложение
и на други извънбъбречни методи за очистване
на кръвта; лечение на усложненията на хронична
бъбречна недостатъчност и диализното лечение;
лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност; приложение на извънбъбречни методи за
очистване на кръвта при спешни състояния и
остри интоксикации; осъществяване на временен
и траен съдов достъп;
2.3.3. дейностите по нефрология от трето ниво
на компетентност включват дейностите по нефрология от второ ниво на компетентност, както и
лечение на всички остри, обострени и хронични
нефрологични заболявания, с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и
интензивни диагностични и терапевтични процедури, включително лечение на остри и хронични
първични и вторични гломерулонефрити, редки
нефрологични симптоми и синдроми;
2.3.4. ПББ и плазмен обмен се извършват
само в клиники (отделения) по нефрология от
трето ниво на компетентност, които разполагат с
необходимата апаратура.
2.4. Минимален обем дейност:
2.4.1. минималният обем дейност на клиниките
(отделенията) по нефрология от второ ниво на
компетентност е 380 преминали пациенти годишно
на всеки 10 легла;
2.4.2. минималният обем дейност на клиниките
(отделенията) по нефрология от трето ниво на
компетентност е 700 преминали пациенти годишно
и 50 извършени биопсии годишно.
VII. Професионални взаимоотношения между
нефролога и общопрактикуващия лекар
Общопрактикуващият лекар трябва да е компетентен по отношение на основните клинико-лабораторни находки при нефрологични заболявания.
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При наличие на някои от следните изменения,
установени при профилактични прегледи, при
прегледи във връзка с други извънбъбречни заболявания, при първични или вторични прегледи,
пациентът трябва да се насочи към нефролог:
– протеинурия;
– хипертония;
– влошена бъбречна функция;
– наличие на левкоцитурия и бактериурия;
– протрахирана бъбречна криза;
– оточен синдром;
– микроскопска или макроскопска хематурия.
Алгоритми на поведение на общопрактикуващия лекар и нефролога при
отделните нозологични единици:
1. Остър, хроничен гломерулонефрит и нефро�
патии при системни заболявания
1.1. Действия на общопрактикуващия лекар:
а) първична диагностика – при поява на новооткрит пациент с оплаквания, характерни за
тези заболявания, а именно: отоци, протеинурия,
хематурия, хипертония, промяна в диурезата, бъбречна недостатъчност, захарен диабет, извършва
диагностични процедури;
б) в спешни случаи включва начално или
симптоматично лечение;
в) насочва всички пациенти с тези оплаквания
към специалист нефролог или клиника (отделение)
по нефрология от трето ниво на компетентност
за диагностично уточняване и лечение.
1.2. Действия на нефролога от лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ:
а) отхвърля или потвърждава наличието на
гломерулопатия; в хода на потвърждаване на диагнозата се провеждат допълнителни лабораторни,
функционални и инструментални изследвания;
провежда ултразвуково изследване на отделителната система, уточнява тежестта на установените
нарушения; при показания пациентът се консултира с други специалисти – офталмолог, невролог,
ендокринолог и кардиолог, за уточняване на евентуалните усложнения (наличие, тежест, лечение);
б) съвместно с пациента изгражда индивидуален
лечебен план, включващ и хранителен режим,
физическа активност, медикаментозно лечение;
в) подготвя пациента за хоспитализация в клиника (отделение) от трето ниво на компетентност;
г) запознава пациента и неговите близки с
основните данни за заболяването, с принципите
и продължителността на лечение; изгражда и
поддържа доверие и партньорство с пациента;
д) определя работоспособността му;
е) назначава следваща визита според активността на заболяването;
ж) диспансеризира пациента.
2. Инфекции на бъбреците и уринарния тракт
2.1. Действия на общопрактикуващия лекар:
а) първична диагностика – при поява на пациент
с оплаквания от дизурия, болки в поясната област,
фебрилитет, извършва диагностични процедури,
които задължително включват изследване на уринен
седимент и микробиологично изследване на урина;
б) в спешни случаи включва начално лечение;
в) насочва всички пациенти с възпалителни
заболявания към специалист нефролог за диагностично уточняване или за хоспитализация в
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клиника (отделение) от първо, второ или трето
ниво на компетентност, назначава лечение и
диспансеризация.
2.2. Действия на нефролога от лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ:
а) отхвърля или потвърждава наличието на
възпалителния процес;
б) провежда и контролира лечението и ефекта
от него, провежда ехография на бъбреци и пикочен мехур, назначава необходими контролни
изследвания или допълнителни функционални,
рентгенологични и други образни изследвания;
уточнява се тежестта (стадият) в протичането
на възпалителния процес; според клиничното
протичане пациентът се консултира с други специалисти – уролог, специалист по акушерство и
гинекология, за уточняване на евентуалните предразполагащи фактори за бъбречното заболяване и
усложнения (наличие, тежест, лечение);
в) съвместно с пациента изгражда писмен
индивидуален лечебен план – консервативно или
радикално лечение;
г) запознава пациента и неговите близки с
основните данни за конкретното възпалително
заболяване и с принципите, етапите и продължителността на лечение; изгражда и поддържа
доверие и партньорство с пациента;
д) определя работоспособността му;
е) назначава всяка следваща визита и следи
клиничния отговор до поставяне състоянието на
пациента под контрол, оздравяването му или до
хоспитализацията му в клиниката (отделението);
ж) диспансеризира пациента с пиелонефрит;
з) насочва пациентът за хоспитализация към
клиника (отделение) по нефрология от първо,
второ или трето ниво на компетентност.
3. Остра и хронична бъбречна недостатъчност
3.1. Действия на общопрактикуващия лекар:
а) първична диагностика – активно изследва
стойностите на серумния креатинин при пациенти с хипертония, подагра, гломерулопатии, други
системни заболявания, хронични пиелонефрити,
захарен диабет, бъбречни аномалии, продължително
приемане на медикаменти за други заболявания,
за установяване на новооткрита бъбречна недостатъчност; при поява на новооткрит пациент с
оплаквания, характерни за острата или хроничната
бъбречна недостатъчност, извършва диагностични
процедури;
б) в спешни случаи включва начално симптоматично лечение;
в) насочва всички пациенти с остра и хронична бъбречна недостатъчност, вкл. и такива,
провеждащи диализно лечение, към нефролог
за диагностично уточняване, назначаване на лечение и диспансеризация или за хоспитализация
към клиника (отделение) по нефрология или за
диализно лечение.
3.2. Действия на нефролога от лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ:
а) отхвърля или потвърждава наличието на
остра или хронична бъбречна недостатъчност,
провежда изследване за определяне на стадия на
бъбречна недостатъчност, провежда допълнителни
лабораторни, функционални и инструментални
изследвания, вкл. ултразвуково изследване на
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отделителната система, уточнява предразполагащи фактори за бъбречната недостатъчност, при
съмнение за гломерулопатия или друга системна
нефропатия насочва пациента за диагностично
уточняване към клиника (отделение) по нефрология от второ или трето ниво на компетентност,
насочва за лечение към клиника (отделение) по
нефрология пациенти с други подлежащи бъбречни
заболявания, причинили бъбречната недостатъчност, при усложнения от перитонеална диализа
или при проблеми на диализно лечение или съдов достъп проследява ефекта от провежданото
лечение, насочва и подготвя за диализно лечение,
при показания пациентът се консултира с други
специалисти – уролог, ревматолог, акушер-гине
колог, кардиолог, офталмолог и др., за уточняване
на евентуалните причини за остра или хронична
бъбречна недостатъчност;
б) изгражда индивидуален лечебен план – консервативно или диализно лечение;
в) подготвя пациента за извършване на постоянен съдов достъп;
г) запознава пациента и неговите близки с основните данни на конкретното бъбречно заболяване
и с принципите и продължителността на лечение;
изгражда и поддържа доверие и партньорство с
пациента;
д) определя работоспособността му;
е) назначава всяка следваща визита при необходимост;
ж) диспансеризира пациента;
з) насочва пациента за диализно лечение, ако
такова се налага.
4. Нефролитиаза
4.1. Действия на общопрактикуващия лекар:
а) първична диагностика – при поява на новооткрит пациент с нефролитиаза или с бъбречна
колика извършва диагностични процедури;
б) в спешни случаи включва начално лечение;
в) насочва всички пациенти с нефролитиаза
към нефролог или към уролог за диагностично
уточняване, назначаване лечение и проследяване
ефекта от него.
4.2. Действия на нефролога от лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ:
а) отхвърля или потвърждава наличието на
литиаза, определя размера и локализацията на
конкрементите, назначава консервативно лечение,
определя хигиенно-диетичен режим, провежда
ултразвуково изследване на отделителната система, изследва бъбречната функция, назначава
допълнителни функционални и инструментални
изследвания, при нужда насочва пациента за консултация с уролог и ендокринолог, насочва пациента
за хоспитализация в клиниката (отделението) по
нефрология или за урологична клиника за оперативно лечение, други инвазивни терапевтични
методи или екстракорпорална литотрипсия на
пикочни камъни, когато това се налага;
б) съвместно с пациента изгражда писмен
индивидуален лечебен план – консервативно или
радикално лечение;
в) подготвя пациента за радикално лечение – оперативно лечение, други инвазиви терапевтични методи или екстракорпорална литотрипсия
на пикочни камъни, в определени случаи;
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г) запознава пациента и неговите близки с
основните данни на конкретното нефрологично
заболяване и с принципите и продължителността
на лечение; изгражда и поддържа доверие и партньорство с пациента;
д) определя работоспособността му;
е) назначава следваща визита;
ж) насочва пациента за балнеолечение при
нужда.
5. Диабетна нефропатия
5.1. Действия на общопрактикуващия лекар:
а) първична диагностика – при поява на новооткрит пациент с диабетна нефропатия извършва
диагностични процедури;
б) в спешни случаи включва начално лечение;
в) насочва всички болни със захарен диабет към
специалист нефролог за диагностично уточняване,
назначаване на лечение и наблюдение;
г) насочва болния за хоспитализация в клиника
(отделение);
д) при повишени стойности на серумен креатинин
над 350 µmol/l насочва болния за диализно лечение.
5.2. Действия на нефролога от лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ:
а) отхвърля или потвърждава наличието на
диабетна нефропатия; провежда се клинично наблюдение за маркиране на клиничните критерии
за диагноза на конкретното метаболитно заболяване; в хода на потвърждаване на диагнозата се
изследва функционалният статус на бъбреците,
подробни биохимични изследвания, уточнява се
тежестта в протичането на метаболитното заболяване; според клиничното протичане болният се
консултира с други специалисти – ендокринолог,
очен, невролог, вегетолог, психолог, за уточняване
на статуса и евентуалните усложнения (наличие,
тежест, лечение);
б) съвместно с болния изгражда писмен индивидуален лечебен план;
в) при стойности на серумния креатинин над
350 µmol/l насочва болния за диализно лечение;
г) запознава болния и неговите близки с основните данни на конкретното заболяване и с принципите и продължителността на лечение; изгражда и
поддържа доверие и партньорство с болния;
д) определя работоспособността му;
е) назначава следваща визита;
ж) диспансеризира болния според разпорежданията за диспансеризация.
5.3. Индикации за хоспитализация:
а) протеинурия, хематурия, хипертония, неф
розен синдром;
б) бъбречна недостатъчност;
в) съпътстващ пиелонефрит.
VIII. Професионални взаимоотношения между
специалисти по нефрология от различните нива
в зависимост от диагностичните възможности в
кабинета по нефрология в амбулатория за спе
циализирана извънболнична медицинска помощ,
в отделение по нефрология, в клиника по нефро
логия към лечебно заведение за болнична помощ
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1. Остър и хроничен гломерулонефрит, вторични
нефропатии при системни заболявания
Предхоспитализационен минимум:
1.1. задължения на общопрактикуващия лекар и на нефролога от кабинет по нефрология в
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ: да изследва уринен седимент
и протеинурия, хематологични показатели, креатинин, пикочна киселина, серумен албумин;
1.2. задължение на общопрактикуващия лекар
и на нефролога от извънболнична медицинска
помощ е да насочи болния за хоспитализация в
клиника или отделение по нефрология от трето
ниво на компетентност за диагностично уточняване;
1.3. при изписването на пациента лекуващият
лекар изготвя епикриза в три екземпляра: за бол
ния, за общопрактикуващия лекар, за „История на
заболяването“; изрично се вписва, че пациентът
се насочва към нефролог от лечебно заведение за
извънболнична медицинска помощ.
2. Инфекции на бъбреците и на уринарния тракт
Предхоспитализационен минимум:
2.1. Задължения на общопрактикуващия лекар – да изследва уринен седимент, стерилна урина,
серумен креатинин, хематологични показатели,
СУЕ. При съмнение за такова заболяване задължително насочва болния към специалист нефролог
в амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ или за хоспитализация към
клиниката (отделението) по нефрология.
2.2. Задължения на специалиста нефролог в
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ – съобразно конкретното заболяване по преценка да насочи за:
а) функционално, рентгентово или друго образно
изследване при показания;
б) да проведе ултразвуково изследване на отделителната система;
в) да назначи лечение и да проследи ефекта
от него;
г) да насочи болния за хоспитализация в клиниката (отделението) по нефрология.
2.3. При изписването на пациента лекуващият
лекар от клиниката (отделението) изготвя епикриза
в три екземпляра: за пациента, за общопрактикуващия лекар, за „История на заболяването“;
при необходимост от продължаване на лечението
специално се вписва, че болният се насочва към
нефролог, друг специалист или към общопрактикуващия лекар.
3. Остра бъбречна недостатъчност/хронична
бъбречна недостатъчност
Предхоспитализационен минимум:
3.1. Задължения на общопрактикуващия лекар – съобразно конкретното заболяване:
а) да се изследват хематологични показатели,
СУЕ, електролити, креатинин, урея, урина;
б) да насочи болния към специалист нефролог
от амбулатория за специализирана извънболнична
помощ или за хоспитализация или за диализно
лечение.
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3.2. Задължения на специалиста нефролог от
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ – съобразно конкретното заболяване по преценка да насочи за:
а) функционално, рентгенологично или друго
образно изследване при показания;
б) да проведе ехографско изследване на отделителната система;
в) да назначи лечение и да проследи ефекта
от него;
г) да насочи болния за хоспитализация в клиника (отделение) по нефрология или за диализно
лечение;
д) да проведе, ако се налага, консултации с
други специалисти.
3.3. При изписването на пациента лекуващият
лекар от клиниката (отделението) по нефрология
изготвя епикриза в три екземпляра: за болния, за
общопрактикуващия лекар, за „История на заболяването“; при необходимост от продължаване
на лечението специално се вписва, че болният се
насочва към нефролог, друг специалист или към
общопрактикуващия лекар.
4. Нефролитиаза
Предхоспитализационен минимум:
4.1. Задължения на общопрактикуващия лекар – съобразно конкретното заболяване: да
изследва хематологични показатели, креатинин и
урина, както и да насочи болния към специалист
нефролог от амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ.
4.2. Задължения на специалиста нефролог от
амбулатория за специализирана извънболнична
медицинска помощ:
а) функционално, рентгенологично или друго
образно изследване;
б) да проведе ехографско изследване на отделителната система;
в) да назначи лечение и да проследи ефекта
от него;
г) да насочи болния за хоспитализация в клиника (отделение) по нефрология;
д) да проведе, ако се налага, консултации с
други специалисти.
4.3. При изписването на пациента лекуващият
лекар от клиниката (отделението) изготвя епикриза
в три екземпляра: за болния, за общопрактикуващия лекар, за „История на заболяването“; при
необходимост от продължаване на лечението специално се вписва, че пациентът се насочва към друг
специалист или към общопрактикуващия лекар.
IХ. Принципи за поведение на нефролога и
медицинската сестра при спешни и животозастра
шаващи състояния
Спешни и животозастрашаващи състояния
в нефрологията са: тежък нефрозен синдром с
аназарка и опасност от белодробен и мозъчен
оток, терминална бъбречна недостатъчност, остра
бъбречна недостатъчност с олиго до анурия, хипер- и хипокалиемия, тежка метаболитна ацидоза,
уросепсис. Тези състояния обикновено са причина
за започване на спешни диагностични и лечебни
мероприятия.
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При настъпване на спешно и животозастрашаващо състояние се прилага кардиопулмонална
реанимация до предаването на болния на спешния
екип или настаняването му в съответната клиника
(отделение) за интензивно лечение.
1. Кардиопулмоналната реанимация е комплекс
от клинико-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции:
сърдечна дейност, дишане, функции на централната
нервна система, и пациентът е в състояние на
клинична смърт; кардиопулмоналната реанимация
обхваща 3 основни етапа:
1.1. основно поддържане на живот;
1.2. разширено поддържане на живот;
1.3. продължително поддържане на живот.
До постъпването на пациента в отделение за
интензивно лечение се прилага само основно
поддържане на живот съгласно т. 1.1.
2. Дейностите, които нефрологът и медицинската сестра извършват при спешни и животозастрашаващи състояния, са:
2.1. диагностика на спешното състояние;
2.2. осигуряване на венозен път и въвеждане
на инфузионни разтвори, когато е необходимо;
2.3. поставяне на пациента в основно положение
за кардио-пулмонална реанимация:
а) осигуряване на проходимост на горните
дихателни пътища;
б) флексия на главата назад;
в) изтегляне напред на долната челюст;
г) отваряне на устата и освобождаване на езика;
2.4. обдишване по метода „уста в уста“ и „уста
в нос“;
2.5. обдишване със саморазгъващ се балон;
2.6. индиректен сърдечен масаж.
5621

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 17
от 11 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професи
ята „Техник по подемно-транспортна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 525050 „Техник по подемно-транспортна
техника“ от област на образование „Техника“
и професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни
средства“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
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Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 525050 „Техник по подемно-транспортна
техника“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването
на трета степен на професионална квалификация
за специалностите 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни
средства“ и 5250502 „Подемно-транспортна
техника с електрозадвижване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за
професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 525050 „Техник по подемно-транспортна техника“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Техник по подемно-транспортна техника“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията,
както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личност
ни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Техник по
подемно-транспортна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525050

Техник по подемно-транспортна техника

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5250501 Подемно-транспортна Трета
техника, монтирана
на пътни транспортни
средства
5250502 Подемно-транспортна Трета
техника
с електрозадвижване

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник
на подемно-транспортна техника“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и
доп. със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от
29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г.,
Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед
№ РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото минимално
образователно равнище за ученици е завършен
седми клас или завършено основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник
по подемно-транспортна техника“ входящото
минимално образователно равнище за лица,
навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Техник по
подемно-транспортна техника“ с придобиване
на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да притежават
по-ниска професионална квалификация или
професионален опит.
Ако за обучение по професията „Техник по
подемно-транспортна техника“ с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
кандидатстват лица, завършили обучение за
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придобиване на професионална квалификация
по професия от професионално направление
„Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“ с придобиване на
втора или трета степен на професионална
квалификация, обучението им се зачита и се
организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравняване
на компетенциите и резултатите от обучението,
описани в Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиване на квалификация по
професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Техникът по подемно-транспортна техника
извършва, организира и контролира техническото обслужване и ремонта на подемно-транспортна техника (ПТТ), транспортира и експлоатира (работи с) тази техника в зависимост от
притежаваните правоспособности.
Техникът по подемно-транспортна техника
спазва инструкциите за техническо обслужване
и ремонт на подемно-транспортна техника, като
контролира качественото извършване на посочените операции, чрез което гарантира нейната
продължителна и безопасна експлоатация. По
време на работа с ПТТ той следи периодично
нейните експлоатационни параметри с цел
недопускане на авария. Трудовата дейност е
екипна, което изисква спазване на трудовата
дисциплина, умение за толерантно общуване
за опазване на своето здраве и това на другите
членове от екипа.
Лицата, упражняващи тази професия, трябва
да притежават следните личностни качества:
професионализъм, технически усет и способности, издръжливост на напрегната работа и
стрес, прецизност и съобразителност.
Условията на труд на техника по подемнотранспортна техника зависят от вида на дейността, която извършва; от местонахождението
на машината и възможностите на фирмата.
Дейностите са различни, специфични за всяка машина, в зависимост от инструкциите за
техническо обслужване и ремонт, препоръчани
от фирмата производител. Те се извършват в
стационарни ремонтни помещения или чрез
подвижни работилници на обекта, където тя
работи. Подемно-транспортната техника може
да работи с по-малко натоварване през зимния
сезон. Лицата, упражняващи професията (техници или машинисти), по-често работят през
деня, на едносменен или двусменен режим на
работа. Задължително се осигуряват безопасни
и здравословни условия на труд (ЗБУТ).
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В своята работа техникът използва: комплекти техническа документация (правилници,
наредби, инструкции, чертежи, схеми, табла,
работни карти и др.), съвременна справочна и
каталожна литература, подходящо оборудвани
работилници (инструменти, приспособления,
уреди, агрегати, съвременни средства за диагностика, необходими за техническото обслужване
и ремонт на подемно-транспортна техника),
компютър с интернет и професионален софтуер;
съответната подемно-транспортна техника и
МПС, за чието управление се изисква определена правоспособност; работно облекло.
За да има право да управлява подемнотранспортна техника, лицето, придобило трета
степен на професионална квалификация по
професията „Техник по подемно-транспортна
техника“, трябва да получи правоспособност
при условията на Наредба № 1 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност за упражняване на професии
по управление на товароподемни кранове и
подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра
на труда и социалната политика (ДВ, бр. 28 от
2002 г.), Наредба № 1 от 2006 г. за придобиване
или признаване на правоспособност за работа
с електрокари и мотокари в предприятията,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 37 от 2006 г.), Наредба № 37
от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
За целта обучението по различните специалности от професията „Техник по подемнотранспортна техника“ включва и подготовка
за придобиване на правоспособности за управление на различна подемно-транспортна
техника и МПС (в зависимост от желанието на
обучаваните и възможностите на обучаващата
институция), както следва:
Специалност 5250501 „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни
средства“ за:
 машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или
несамоходни шасита – II степен, за кранове с
товароподемност до 16 тона;
 машинист на подвижни работни площадки;
 работа с електрокари и мотокари в предприятията;
 управление на МПС от категории „В“ и
„С“ съгласно изискванията на Наредба № 37
от 2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
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Специалност 5250502 „Подемно-транспортна
техника с електрозадвижване”:
 машинист на мостови и козлови кранове – II степен, за кранове с товароподемност
до 40 тона;
 машинист на кулокранове – II степен, за
кранове с товарен момент до 160 тонметра;
 машинист на щабелни кранове;
 управление на МПС от категория „В“
съгласно изискванията на Наредба № 37 от
2002 г. на министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на МПС и условията и реда за
издаване на разрешение за тяхното обучение
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Ако обучаващата институция има възможност
и обучаваните желаят, може да се организира
чрез предвидените в учебния план часове за
ЗИП допълнително обучение за придобиване
на правоспособности за управление и на други
товароподемни кранове съобразно изискванията
на посочената Наредба № 1 за условията и реда
за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни
работни площадки, издадена от министъра на
образованието и науката и министъра на труда
и социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по дадена специалност
от професията „Техник по подемно-транспортна
техника“, може да се обучава по друга специалност от същата професия, като се зачитат
резултатите от обучението му по общата задължителна общообразователна подготовка – единна за всички професионални направления,
по отрасловата задължителна професионална
подготовка – единна за всички професии от
професионално направление „Моторни превозни
средства, кораби и въздухоплавателни средства“,
и по специфичната за професията „Техник по
подемно-транспортна техника“ задължителна
професионална подготовка.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по дадена специалност
от професия „Техник по подемно-транспортна
техника“, може да се обучава по същата специалност от друга професия на професионално
направление „Моторни превозни средства,
кораби и въздухоплавателни средства“, като
се зачитат резултатите от обучението му по
общата задължителна общообразователна
подготовка – единна за всички професионални
направления, и по отрасловата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професии от това професионално направление.
Притежаващите правоспособност за управление на определен вид и степен товароподемни
кранове могат да продължат обучението си за
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придобиване правоспособност за управление
на друг вид товароподемен кран и по-висока
степен по съкратени програми съобразно изиск
ванията на Наредба № 1 за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни
площадки, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на труда и
социалната политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Репуб
лика България, утвърдена със Заповед № 742
от 27.12.2005 г., Заповед № 416 от 08.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед № 969 от
28.12.2007 г., Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г.
на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Техник
по подемно-транспортна техника“, могат да
заемат длъжностите 7231-2002 Техник-механик,
автомобили и кари; 7231-3001 Автомеханик;
7231-2006 Механик, гараж за транспортни средства; 231-2002 Автомонтьор; 7231-2007 Монтьор,
двигатели на МПС; 8331-2011 Шофьор, автокран;
3115-3004 Техник-механик, автомобили и кари;
8333-2002 Кранист; 8333-2003 Кранист (подвижен); 8334-2003 Водач, електрокар; 8334-2004
Водач, мотокар; 8334-2001 Водач (оператор),
открита платформа с повдигащо устройство;
8333-2006 Машинист, автовишка; 8322-2005 Шофьор, товарен автомобил; 8324-2001 Шофьор,
противопожарен автомобил; 8324-2002 Шофьор,
платформа; 8324-2003 Шофьор, самосвал; 83242004 Шофьор, специален автомобил; 8324-2005
Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече
тона; 8324-2006 Шофьор, товарен автомобил
(международни превози); 8324-2007 Шофьор,
цистерна; 7233-2028 Монтьор, промишлено
оборудване; 7233-2034 Монтьор, ремонт на
машини и оборудване; 8322-2001 Шофьор, лек
автомобил до 9 места; 8322-2002 Шофьор линейка; 8322-2003 Шофьор, пощенски автомобил;
8322-2004 Шофьор, такси; 8333-2015 Оператормост, както и други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
 знае и спазва изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд;
 не замърсява и опазва околната среда;
 осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип (умее да формулира проблеми, да задава
въпроси и прави отчет за извършената работа);
 знае правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда;
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 участва при разпределяне на задачите,
съдейства и търси помощ от членовете на
екипа, отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на задачата, която му е възложена;
 разбира собствената си роля в трудовия
процес и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства“
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
 разпознава, разчита и използва техническа
документация (справочници, чертежи, схеми,
скици, инструкции и др.);
 познава свойствата, начините за обработка
и приложението на основните конструкционни
и експлоатационни материали;
 познава и използва инструменти, уреди,
приспособления, стендове, необходими за изпълнение на трудовите дейности;
 знае основните машинни елементи, съединения, възли и агрегати;
 познава основните принципи на автоматизацията;
 притежава знания по електротехника,
електроника, хидравлика и пневматика.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Техник по подемно-транспортна
техника“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
 знае предназначението, устройството,
конструктивните особености и характерните
неизправности на товароподемните механизми;
 знае и спазва изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически
надзор на повдигателните съоръжения (ДВ,
бр. 60 от 2006 г.);
 транспортира подемно-транспортна техника;
 спазва правилата за безопасно управление
на моторно превозно средство и за поведение
при пътно-транспортно произшествие;
 прилага усвоените знания и умения за
правилно организиране на работното място
по време на техническо обслужване, ремонт и
експлоатация на подемно-транспортна техника;
 изготвя план-графиците за техническо
обслужване и ремонт на подемно-транспортна
техника;
 контролира целесъобразното използване
на резервни части;
 извършва съвместни дейности с други
лица, умее да работи в екип;
 умее да оценява конкретните ситуации на
работното място и съобразно с тях да извършва
необходимите трудови дейности;
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 изпълнява трудовите си задължения съобразно нормативните изисквания;
 ползва техническа документация и осъществява кратка комуникация на чужд език.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

Общи за професията „Техник
�������������������������
по подемно-транс�
портна техника“
1. Спазва
правилата за
здравословни
и безопасни условия
на труд и
за опазване
на околната
среда при изпълнение на
служебните си
задължения

1.1. Започва работа, след като
е преминал съответните форми
на обучение и инструктажи по
безопасност на труда
1.2. Избира и използва правилно лични предпазни средства и
работно облекло
1.3. Обезопасява работното
място
1.4. Използва изправни и безопасни инструменти и приспособления
1.5. Спазва правилата за безопасна работа с инструменти и
приспособления
1.6. Работи с подемно-транспортна техника, спазвайки
изискванията на Наредбата за
безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения (БЕТНПС)
1.7. Поддържа чисто работното
си място
1.8. Събира и изхвърля отпадните материали на определените за целта места при спазване
на изискванията за опазване на
околната среда.
1.9. Разпознава опасни ситуации, които биха възникнали в
процеса на работа, и реагира
правилно при аварии
1.10. Спазва изискванията за
противопожарна безопасност и
реагира правилно при пожар
1.11. Оказва долекарска помощ
на пострадал при необходимост

2. Извършва
техническо
обслужване
на подемнотранспортна
техника (ПТТ)

2.1. Подготвя и обезопасява работното място
2.2. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
2.3. Ползва документация, издадена от фирмата производител (на български и чужд език)
за техническо обслужване на
ПТТ
2.4. Извършва външен оглед
на ПТТ
2.5. Извършва замервания на
параметри и величини
2.6. Анализира диагностичните
признаци, определящи техни-
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3. Извършва
демонтаж и
дефектовка
на подемнотранспортната
техника и
нейните възли

4. Извършва
ремонт на
подемнотранспортна
техника

5. Извършва монтаж
и изпитване
на подемнотранспортна
техника
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2

1

2

ческото състояние на подемнотранспортната техника
2.7. Извършва операциите от
техническото обслужване съгласно инструкциите

6. Експлоатира (работи) с
подемнотранспортна
техника

6.1. Прави подходящ избор на
ПТТ в зависимост от характера
на предстоящата работа
6.2. Обезпечава работата на
машиниста с необходимите горивно-смазочни материали
6.3. Управлява ПТТ, като за
целта притежава свидетелство
за съответната правоспособност
6.4. Транспортира подемнотранспортна техника, като за
целта притежава правоспособност за управление на съответното МПС
6.5. Разчита (на български и
чужд език) товароподемните
характеристики на ПТТ
6.6. Използва правилно товароподемните характеристики по
време на експлоатация на ПТТ
6.7. Използва предварително
изготвени схеми за работа при
товарно-разтоварни дейности
с ПТТ
6.8. Избира подходящи товарозахващащи приспособления
6.9. Следи изменението на експлоатационните параметри по
време на работа с ПТТ

3.1. Подготвя и обезопасява работното си място
3.2. Запознава се с техническото състояние на ПТТ: визуално; от придружаващата го
документация; чрез устна информация от машинист, който
е работил с нея
3.3. Почиства и измива ПТТ
3.4. Придвижва ПТТ до мястото за ремонт
3.5. Подбира и използва правилно инструменти, приспособления, уреди, стендове – за
демонтаж и дефектовка, съгласно предназначението им
3.6. Демонтира ПТТ и нейните
възли и механизми (в зависимост от вида на ремонта)
3.7. Почиства и измива възлите
и елементите, като следи за
техническото им състояние
3.8. Прави дефектовка на елементите и определя годността
им чрез: оглед, замервания на
параметри и величини, специални методи
4.1. Подготвя и обезопасява работното място
4.2. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
4.3. Прилага знанията си за
свойствата и начините за обработка на основните конструкционни материали по време на
ремонта
4.4. Извършва ремонт на въз
лите и елементите от ПТТ
4.5. Спазва технологичната последователност на ремонтните
работи
4.6. Разчита скици, чертежи,
схеми на подемно-транспортна
техника
4.7. Съставя протоколи, попълва дневници и ведомости
4.8. Намира и съхранява информация в компютъра, създава елементарен текст, намира
информация в интернет, свързана с ремонта
5.1. Подготвя работното място
5.2. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
5.3. Сглобява възлите и механизмите на ПТТ
5.4 Регулира възли и механизми от ПТТ
5.5. Сглобява ПТТ
5.6. Изпитва ПТТ
5.7. Попълва дневници и ведомости

Специфични за специалност 5250501 „Подемнотранспортна техника, монтирана на пътни
транспортни средства“
7. Извършва
техническо
обслужване
на подемнотранспортна техника,
монтирана на
пътни транспортни средства

7.1. Спазва инструкциите на
фирмата производител за периода и съдържанието на техническото обслужване
7.2. Използва знанията си за
устройството, силовото предаване и хидравличната уредба
на ПТТ, монтирана на пътни
транспортни средства, по време на техническото обслужване
7.3. Организира операциите от
техническото обслужване, специфични за съответната ПТТ,
монтирана на пътни транспортни средства
7.4. Извършва операциите от
техническото обслужване, специфични за съответните пътни
транспортни средства, върху
които е монтирана ПТТ

8. Извършва
ремонт на подемно-транспортна техника, монтирана
на пътни
транспортни
средства

8.1. Извършва ремонтни операции, специфични за съответните пътни транспортни средства
и монтираната върху тях ПТТ
8.2. Прилага знанията си за
устройството, силовото предаване и хидравличната уредба
на ПТТ
8.3. Организира ремонтни
операции, специфични за съответните пътни транспортни
средства и монтираната върху
тях ПТТ
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9. Работи
с подемнотранспортна техника,
монтирана на
пътни транспортни средства

9.1. Извършва операциите преди и след работа, предвидени в
инструкцията за експлоатация
на съответната ПТТ
9.2. Спазва изискванията на
строителния проект при строително-монтажни работи с ПТТ
9.3. Използва и спазва инструкцията, предоставена от фирмата производител, за експлоатация на конкретната ПТТ,
монтирана на пътни транспортни средства
9.4. Придвижва пътно-транспортното средство, на което е
монтирана ПТТ, след завършване на работата на обекта,
като спазва правилата за безопасно движение по пътищата

Специфични за специалност 5250502 „Подемнотранспортна техника с електрозадвижване“
10. Извършва
техническо
обслужване
на подемнотранспортна
техника с
електрозадвижване

10.1. Спазва инструкциите,
предоставени от фирмата производител, относно периода и
съдържанието на техническото
обслужване
10.2. Прилага знанията си за
устройството, силовото предаване и електрическата уредба
на ПТТ с електрозадвижване
по време на техническото обслужване
10.3. Организира операциите от
техническото обслужване, специфични за съответната ПТТ с
електрозадвижване
10.4. Извършва операциите от
техническото обслужване на
елементите от електрообзавеждането на ПТТ
10.5. Организира операциите
от техническото обслужване на
ходовата част, специфични за
ПТТ с електрозадвижване

11. Извършва
ремонт на подемно-транспортна техника с електрозадвижване

11.1. Прилага знанията си за
устройството, силовото предаване и електрическата уредба
на ПТТ по време на ремонта
11.2. Извършва ремонтни операции, специфични за съответната ПТТ с електрозадвижване,
използвайки знанията за нейното устройство, силово предаване и електрическа уредба
11.3. Спазва инструкцията, предоставена от фирмата производител, за ремонт на конкретната ПТТ с електрозадвижване
11.4. Извършва ремонтни дейности на ходовата част, специфични за ПТТ с електрозадвижване

ВЕСТНИК
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12. Работи
с подемнотранспортна
техника с
електрозадвижване
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12.1. Извършва операциите
преди и след работа, предвидени в инструкцията за експлоатация на съответната ПТТ
12.2. Използва и спазва инструкцията, предоставена от
фирмата производител, за експлоатация на конкретната ПТТ
с електрозадвижване

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебни кабинети
Обучението по теория се провежда в учебни
кабинети, обособени за всеки предмет или за
няколко предмета в зависимост от възможности
те на обучаващата институция. Препоръчва се
обзавеждането на учебни кабинети по следните
предмети: здравословни и безопасни условия на
труд, техническо чертане, техническа механика
и технология на металите, електротехника,
електроника и електрообзавеждане на ПТТ,
ПТТ и товароподемни механизми.
5.1.1. Основно оборудване: учебни маси,
столове, учебна дъска, технически средства и
аудио-визуална техника.
5.1.2. Учебни помагала: съобразно учебното
съдържание по съответния предмет (табла;
схеми; каталози; инструкции; справочници;
технически паспорти; видеофилми; програмни
продукти; макети; елементи и възли от ПТТ;
фирмени материали за новости в ПТТ).
5.2. Учебни работилници
В учебните работилници се провежда обучението по учебна практика. Те трябва да отговарят
на нормативните изисквания за практическо
обучение по: общопрофесионални умения;
товароподемни механизми; автотранспортна
техника; обслужване и ремонт на ПТТ.
Учебните работилници трябва да разполагат
с работни места за всички обучавани и едно за
обучаващия. Работното място на обучавания
трябва да е в съответствие с нормативите за
извършване на съответната дейност и с методическите изисквания.
Работилниците да са снабдени с оборудване
и учебни помагала съобразно учебното съдържание на съответната учебна практика:
5.2.1. Оборудване: инструменти, уреди,
приспособления, стендове, агрегати, необходими за изпълнение на трудовите дейности,
работни маси, столове (пейки) за обучаваните
по време на инструктажите, металорежещи и
металообработващи машини, повдигателни
съоръжения.
5.2.2. Учебни помагала: елементи и възли от
ПТТ, макети, табла, схеми, каталози, инструкции, справочници, технически паспорти и др.
Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в
учебно-производствени бази на фирми, чиято
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дейност съответства на учебното съдържание,
съгласно предвидените в ЗПОО възможности.
5.3. Машинен парк и учебен полигон
За правилно и безопасно провеждане на
учебната практика по технология на работа с
ПТТ е необходимо обучаващата институция да
разполага с учебен полигон и ПТТ съобразно
специалността, по която обучава, и изискванията на съответните наредби, посочени в т. 2
„Описание на професията“ за придобиване на
правоспособности за управление на товароподемни кранове, подвижни работни площадки,
електрокари и мотокари.
Обучението за съответните категории водачи
на МПС се провежда съобразно изискванията на
Наредба № 37 от 2002 г. (ДВ, бр. 92 от 2002 г.)
на министъра на транспорта за условията и реда
за обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на МПС и
условията и реда за издаване на разрешение
за тяхното обучение. Организирането и провеждането на обучението по учебната практика по технология на работа с ПТТ може да
се извършват с машини на фирми (съгласно
предвидените в ЗПОО възможности) на учебния
полигон на обучаващата институция.
Работните места в учебните машини трябва
да бъдат допълнително оборудвани съгласно
съответните нормативни документи.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник по подемно-транспортна техника“ се
извършва от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по
специалности от професионални направления
„Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“,
„Материали и материалознание“, „Електротехника, електроника и автоматика“ от област на
висше образование „Технически науки“ и по
специалности от професионални направления
„Икономика“ от област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления (ДВ, бр. 64 от
2002 г.) и съответстващи на учебните предмети
(модули) от задължителната професионална
подготовка.
За практическото обучение по придобиваните
правоспособности лицата трябва да притежават
съответната правоспособност от същата или
по-висока степен.
По изключение преподаватели по практика за
придобиване на правоспособност за машинист
на кранове могат да бъдат и лица с най-малко
средно образование и степен на правоспособност, по-висока или равна на правоспособността, за която се провежда обучението, и с
професионален опит не по-малък от 5 години.
5391
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НАРЕДБА № 18
от 11 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Техник по транспортна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
525010 „Техник по транспортна техника“ от
област на образование „Техника“ и професионално направление 525 „Моторни превозни
средства, кораби и въздухоплавателни средства“
съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование и
обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията 525010 „Техник по транспортна техника“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалностите 5250101 „Автотранспортна
техника“ и 5250102 „Пътностроителна техника“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за
професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 525010 „Техник по
транспортна техника“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Техник по транспортна техника“ определя общата, отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както
и задължителната чуждоезикова подготовка по
професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 16
от 2005 г. за придобиване на квалификация по
професия „Техник по транспортна техника“ (ДВ,
бр. 3 от 2006 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придоби
ване на квалификация по професията „Техник по
транспортна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525010

Техник по транспортна техника

Специалности:

Степен на професионална квалификация:

5250101 Автотранспортна Трета
техника
5250202 Пътностроителна Трета
техника
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по
транспортна техника“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 08.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.) входящото
минимално образователно равнище за ученици
е завършен седми клас или завършено основно
образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник
по транспортна техника“ входящото минимално
образователно равнище за лица, навършили 16
години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
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За обучение по професията „Техник по транспортна техника“ с придобиване на трета степен
на професионална квалификация не се изисква
кандидатите да притежават по-ниска степен на
професионална квалификация или професионален опит.
За лица, завършили обучение за придобиване
на втора степен на професионална квалификация
по професията „Монтьор по транспортна техника“, както и за лица с професионален опит по
професията „Техник по транспортна техника“, се
организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на
компетенциите и резултатите от ученето, описани
в Държавното образователно изискване (ДОИ)
за придобиване на квалификация по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд,
оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови
и подзаконови актове (здравословно състояние,
правоспособност и др.)
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник по транспортна техника“ трябва да може да организира,
контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки; диагностика, техническо
обслужване, ремонт и безопасна експлоатация
на автотранспортна и пътностроителна техника.
Техникът по транспортна техника при необходимост изготвя и използва техническа, конструктивна и технологична документация в зависимост
от заеманата длъжност, участва в управлението на
транспортното предприятие и оценява качеството
на извършваната работа.
При изпълнението на ежедневните трудови
задачи от особена важност е техникът да спазва
и отговаря за спазването на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд, техника на безопасност, хигиена и охрана на труда,
пожарна и аварийна безопасност на определените работни места и да разпознава предпазните,
предупредителните и забранителните знаци, надписи и табели. Работната среда може да бъде в
помещения с повишена шумност и запрашеност,
повишена концентрация на отровни изпарения на
горивно-смазочни материали и изгорели газове
от работа на ДВГ, работни площадки и обекти
на открито с неблагоприятни атмосферни условия, с продължително физическо натоварване
и др. Той може да извършва и манипулации с
пожароопасни материали, химически агресивни
и отровни течности. Работната му екипировка
трябва да е в съответствие с работното място и
заеманата длъжност.
Важни за професията личностни качества са:
отговорност, психична устойчивост, работоспособност, съобразителност, бърза и точна преценка
и реакция, комуникативност и умения за работа
в екип, етичност и коректност, сръчност и прецизност, инициативност и способност за вземане
на самостоятелни решения. Той може да работи
самостоятелно или в екип и отговаря както за
опазване на своето здраве и живот, така и на
екипа, с който работи, и на клиентите.
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Материалите, оборудването и инструментите,
които използва, са с много широк спектър и се
изисква преценка кои са най-подходящите за дадена трудова дейност. Най-често това са чертожни,
конструкционно-ремонтни и експлоатационни
материали, технически течности, електролити,
добавки, миещи препарати, резервни части и др.
В работата си техникът по транспортна техника
използва чертожни инструменти и приспособления, металорежещи и металообработващи
машини, агрегати и съоръжения, инструменти и
приспособления за монтаж, демонтаж, техническо
обслужване, диагностика и ремонт.
В зависимост от мястото, където изпълнява
своите задължения – предприятие, гараж, сервиз,
работна площадка и др., техникът по транспортна
техника трябва да може да организира работата и
да си служи с повдигателни съоръжения, специализирана и диагностично-регулировъчна апаратура,
миялна техника и приспособления, техника за
гресиране и мазане, работни канали и естакади,
автотранспортна техника и нейните агрегати, с
компютър, офис-техника и софтуерни продукти.
Лицето, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по
транспортна техника“, трябва да има допълнителна
правоспособност според специалността:
Специалност „Автотранспортна техника“ за:
 управление на МПС от категория „В“ съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление
на моторно превозно средство и условията и реда
за издаване на разрешение за тяхното обучение
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
Специалност „Пътностроителната техника“ за:
 управление на МПС от категории „В“ и „Ткт“
съгласно изискванията на Наредба № 37 от 2002 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление
на моторно превозно средство и условията и реда
за издаване на разрешение за тяхното обучение
(ДВ, бр. 82 от 2002 г.);
 машинист на пътностроителни машини съгласно изискванията на Правилника за добиване
на правоспособност за машинисти (ДВ, бр. 20 от
1967 г.);
 машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит, съгласно
изискванията на Наредба № 1 за реда и условията
за придобиване и признаване на правоспособност
за упражняване на професии по управление на
товароподемни кранове и подвижни работни площадки, издадена от министъра на образованието
и науката и министъра на труда и социалната
политика (ДВ, бр. 28 от 2002 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по специалност от професията „Техник по транспортна техника“ може да се обучава по
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друга специалност, като обучението му по общата
задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления и единна
за професиите от професионално направление
„Моторни превозни средства, кораби и въздухо
плавателни средства“, както и част от специфичната
за професията подготовка, се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация
съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от 27.12.2005 г.,
Заповед № 416 от 08.06.2006 г., Заповед № 884 от
07.11.2006 г., Заповед № 969 от 28.12.2007 г., Заповед № 01/1114 от 30.12.2008 г. на министъра на
труда и социалната политика, лицата, придобили
трета степен на професионална квалификация по
професията „Техник по транспортна техника“, могат
да заемат длъжностите 3115-3003 Техник-механик;
3115-3004 Техник-механик, автомобили и кари;
3115-3007 Техник-механик, двигатели; 3115-3008
Техник-механик, двигатели с вътрешно горене;
3115-3009 Техник-механик, дизелови двигатели;
3115-3014 Техник-механик, механизация на горското
стопанство; 3115-3044 Техник-механик, експлоатация на автомобилния транспорт; 3115-3054 Техник,
механизация на селското стопанство; 3118-3001
Чертожник; 3118-3011 Чертожник, механика; 31183015 Чертожник, техника; 3119-3001 Завеждащ
учебна работилница; 3119-3002 Конструктор, професионално обучение; 3119-3014 Техник складово
обзавеждане; 3119-3031 Технолог, професионално
обучение; 3152-3003 Инспектор (асистент), качество; 3152-3004 Инспектор, качеството на производствените процеси; 3152-3007 Инспектор, здраве
и безопасност при работа; 3152-3008 Инспектор,
технически стандарти; 3152-3011 Анализатор/контрольор, качество; 3152-3012 Инспектор, технически
надзор; 3152-3013 Инспектор, трудови злополуки;
3159-3002 Инспектор, безопасност на автомобилния транспорт; 3159-3007 Ревизор, безопасността
на движението; 3159-3017 Инспектор технически
надзор; 3340-2020 Майстор, учебно производство;
4191-2006 Завеждащ техническа служба; 4191-2012
Технически изпълнител (офис); 4191-2012 Технически организатор (офис); 4191-2012 Технически
сътрудник (офис); 4222-2003 Информатор, приемна; 5162-3005 Младши автоконтрольор; 5220-2005
Продавач-консултант; 5220-2002 Обслужващ,
бензиностанция/газостанция; 6141-1006 Извозвач,
дървен материал; 7231 Механици и монтьори на
транспортни средства; 7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и
оборудване; 8322 Шофьори на леки автомобили,
таксита и покрити коли (фургони); 8324 Шофьори на тежкотоварни автомобили; 8331 Водачи и
оператори на транспортни машини в селското и
горското стопанство; 8332 Водачи и оператори
на земекопни, пътностроителни и други подобни
машини; 8333 Кранисти, оператори на повдигащи
машини и сродни на тях работници; 8334 Водачи
и оператори на открити товарни платформи с
повдигащи устройства, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
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3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 познава и използва личните предпазни
средства, знае и прилага основните правила за
безопасна работа при експлоатацията, техническото обслужване, диагностиката и ремонта на
автотранспортната и пътностроителната техника,
на строителната площадка и работното място, да
не замърсява с работата си околната среда;
 организира и отговаря за спазване изискванията за безопасност, хигиена и охрана на труда, за
пожарна и аварийна безопасност на определените
работни места;
 осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да прави отчет за извършената работа;
 участва в мениджмънта на предприятието
и оценява стойността на работата, като използва
вътрешни критерии и външни (независими) стандарти за качеството є;
 познава пазарните отношения, мястото и
ролята в тях на отделните лица, фирмите, институциите и държавата;
 познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
 формулира и участва при разпределяне на
задачите, съдейства и търси помощ от членовете
на екипа, отнася се с чувство за отговорност при
организиране, изпълнение и контрол на поставените задачи;
 разбира своята роля в трудовия процес и
съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 знае общите правила за работа с компютър и
умее да намира, съхранява и изпраща информация
с помощта на компютърни системи и офис техника, да създава текстови документи, документи
с електронни таблици и база данни, презентации
и интегрирани документи, да работи със специализирани софтуерни продукти;
 осъществява комуникация на чужд език, чете
и разбира стандартна техническа документация
на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Моторни превозни средства, кораби и въздухо
плавателни средства“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 познава и използва ефективно конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали според
предназначението им; знае и прилага правилата
за транспорта и съхранението им;
 познава машинните елементи, основните
принципи на съпротивлението на материалите,
статиката, кинематиката и взаимозаменяемостта
на детайлите;
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 знае основните технологии за изработване
на детайлите;
 притежава знания за основите на електротехниката и електрониката, за основните принципи
на автоматизацията и автоматичните устройства;
 знае и обяснява понятията и принципите на
термодинамиката и термодинамичните процеси;
 разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби,
правилници, инструкции, каталози, предписания,
чертежи, скици, схеми, карти и др.;
 изготвя техническа, конструктивна и технологична документация – предписания, чертежи,
скици, схеми и др.;
 познава видовете двигатели с вътрешно горене;
 притежава знания и умения за работа с
контролно-измерителна техника и диагностичнорегулировъчна апаратура.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Техник по транспортна техника“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
 планира, организира и контролира ефективното използване на конструкционно-ремонтните
и експлоатационните материали;
 знае основните технологични операции за
изработването на детайли на автотранспортна
и пътностроителна техника, за рециклирането и
унищожаването им;
 знае предназначението, устройството и принципа на действие на различните видове автотранспортна и пътностроителна техника, в т.ч. техните
детайли, възли, агрегати и системи;
 извършва в технологична последователност
диагностика и контрол на техническото състояние на механизмите, системите и агрегатите на
автотранспортна и пътностроителна техника и
установява причините за повредите им;
 организира, контролира и извършва в технологична последователност основните диагностични
операции и установява причините за повреди;
 организира, контролира и извършва демонтаж,
монтаж, центровки и регулировки на механизми,
системи и агрегати на автотранспортна и пътностроителна техника;
 планира, организира, контролира и извършва
дейностите при техническо обслужване и ремонт
на автотранспортна и пътностроителна техника;
 планира, организира, контролира и извършва
безопасна експлоатация на автотранспортна и
пътностроителна техника;
 правилно организира работното място и/или
работната площадка;
 познава и организира спазването на технологичната последователност при изпълнение на
операции, свързани с експлоатацията, техническото
обслужване и ремонта на автотранспортна и пътностроителна техника в съответствие с изискванията за охрана на труда, техника на безопасност,
пожарна и аварийна безопасност;
 използва приложен софтуер, инструменти,
приспособления и машини за техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна
и пътностроителна техника;
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 измерва, пресмята и анализира всички величини, необходими при диагностика, техническо
обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна и пътностроителна техника;
 изпитва агрегати, възли и системи на автотранспортна и пътностроителна техника.
4. Резултати от ученето
Компетенции

1

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

ВЕСТНИК

1

2.1. Разчита чертежи, схеми и
друга специфична техническа
документация
2.2. Използва стандарти, справочна и каталожна литература
2.3. Планира необходимите
материали и инструменти,
необходими за извършване на
конкретна дейност
2.4. Води дневници, съставя
протоколи, попълва ведомости
2.5. Ползва програмни продукти при попълване на документацията

3. Осъществява
ефективна комуникация при
изпълнение на
трудовите дейности

3.1. Умее да разпределя задачите в екипа в зависимост от
компетенциите на отделните
членове
3.2. Анализира възникнали
конфликтни ситуации от професионален и между-личностен характер и предприема
мерки за разрешаването им
3.3. Води делова кореспонденция в съответствие с правилата във фирмата
3.4. Осъществява комуникация на чужд език, чете и разбира необходимата стандартна
техническа документация

4. Организира,
контролира и
извършва монтаж, демонтаж,
центровка и
регулировка
на механизми, системи
и агрегати на
транспортната
техника

4.1. Ефективно организира
доставката и използва инструменти, материали и резервни
части
4.2. Извършва ръчна и машинна обработка на материали, заготовки и детайли
4.3. Работи с контролно-измервателна техника и диагностично-регулировъчна апаратура
4.4. Идентифицира детайлите,
механизмите, системите и агрегатите на автотранспортна и
пътностроителна техника
4.5. Спазва технологичната
последователност при монтаж,
демонтаж, центровка и регулировка
4.6. Оценява качеството на
работата в съответствие със
стандарти, вътрешни и външни критерии

2

1.1. Започва работа, след като
е преминал всички форми на
обучение и инструктажи по
безопасност на труда
1.2. Описва и анализира вредното въздействие на експлоатационни материали, газове
и газови смеси, механични и
химични отпадъци при експлоатация и ремонт на автотранспортна и пътностроителна техника
1.3. Описва начините за
транспорт, съхранение и безопасна работа с конструкционно-ремонтни и експлоатационни материали
1.4. Изброява и прилага правилата за безопасна работа с
инструменти, приспособления,
апаратура, агрегати, съоръжения, машини
1.5. Работи правилно и безопасно с инструменти, машини
и съоръжения
1.6. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат при експлоатацията и
ремонта на автотранспортна и
пътностроителна техника
1.7. Използва по предназначение лични предпазни средства
и специална работна екипировка, обезопасява работните
места и площадки
1.8. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и за борба
с пожарите
1.9. Използва по предназначение противопожарните
средства
1.10. Събира, съхранява и
транспортира отпадните продукти съгласно изискванията
за опазване на околната среда
1.11. Опазва живота и здравето на работници и клиенти

2

2. Изготвя
и използва
техническа
документация
и нoрмативни
документи

Общи за професията „Техник на транспортна
техника“
1. Спазва
правилата за
здравословни и
безопасни условия на труд
и опазва околната среда при
изпълнение на
служебните си
задължения
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1
5. Извършва
диагностика
и контрол на
техническото
състояние на
транспортна
техника
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2
5.1. Контролира ефективното
използване на инструменти,
материали и резервни части
5.2. Работи със спомагателна
техника, инструменти и приспособления
5.3. Анализира показанията
на контролно-измервателна
техника и диагностично-регулировъчна апаратура
5.4. Оценява годността и
безопасността на детайлите,
механизмите, агрегатите и
оборудването
5.5. Извършва почистване,
смазване и подмяна на детайли, механизми и агрегати
5.6. Спазва технологичната
последователност при диагностика и контрол
5.7. Оценява качеството на
работата в съответствие със
стандарти, с вътрешни и
външни критерии

6. Планира,
организира,
контролира
и извършва
техническо
обслужване на
транспортна
техника

6.1. Познава и прилага правилата за организация на труда
и обезопасяване на работното
място
6.2. Контролира ефективното
използване на инструменти,
материали и резервни части
6.3. Анализира и регулира
показанията на контролноизмервателна техника и диагностично-регулировъчна
апаратура
6.4. Работи със спомагателна
техника, инструменти и приспособления
6.5. Оценява годността и безопасността на детайлите, механизмите и агрегатите
6.6. Взема решения относно
безопасната експлоатация на
транспортна техника
6.7. Оценява качеството на
работата в съответствие със
стандарти, вътрешни и външни критерии

7. Планира, организира, контролира и извършва ремонт
на транспортна
техника

7.1. Организира и контролира
снабдяването и ефективното
използване на инструменти,
материали и резервни части
7.2. Използва специализиран
софтуер, диагностично-регулировъчна апаратура, инструменти и приспособления
7.3. Анализира показанията
на контролно-измервателна и
спомагателна техника
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7.4. Извършва ръчна и машинна обработка на материали и детайли и подмяна на
детайли, възли, механизми и
агрегати
7.5. Организира и спазва технологията и технологичната
последователност при ремонт
на детайли, механизми, системи и агрегати
7.6. Съставя график на ремонтните дейности и следи за
спазването му
7.7. Оценява качеството на
работата в съответствие със
стандарти, с вътрешни и
външни критерии

8. Планира,
организира,
контролира
и извършва
безопасна експлоатация на
транспортна
техника

8.1. Планира и контролира
товарно-пътническите потоци
в складовото, сервизното и гаражното стопанство
8.2. Управлява правилно и
безопасно транспортна техника при различни пътни и
атмосферни условия
8.3. Оценява ситуацията и
реагира адекватно при пътнотранспортно произшествие
8.4. Опазва живота и здравето
на работници и клиенти

9. Участва в
управлението
на транспортно
предприятие

9.1. Планира и контролира
ефективното използване на
инструменти, материали, резервни части и транспортна
техника
9.2. Планира, организира и
контролира ефективното използване на човешките и финансовите ресурси, за които
отговаря
9.3. Прогнозира потребностите
от персонал за различни работни места
9.4. Дава предложение при
подбор и назначаване на работници
9.5. Предлага за освобождаване работници, които не притежават необходимите умения
или не спазват трудовата и
технологичната дисциплина
9.6. Опазва живота и здравето
на работници и клиенти
9.7. Прави заключения и изводи при отчитане на извършената работа
9.8. Прилага етични стандарти
на работното място
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Специфични за специалност 5250101 „Авто�
транспортна техника“
10. Осъщест
вява диагностика, техническо обслужване,
ремонт и експлоатация на
автотранспортна техника

10.1. Дефинира предназначението, описва устройството,
обяснява и анализира принципа на действие на различните
видове автотранспортна техника, в т.ч. нейните детайли,
възли, агрегати и системи
10.2. Назовава различните
материали и описва основните технологични операции
за изработване на детайли на
автотранспортна техника
10.3. Организира и извършва
в правилна технологична последователност диагностика
и контрол на техническото
състояние на механизмите,
системите и агрегатите на автотранспортна техника, като
използва контролно-диагностична техника
10.4. Организира и извършва
монтажно-демонтажни операции, центровки и регулировки на механизми, системи и
агрегати на автотранспортна
техника
10.5. Планира, организира и
извършва техническо обслужване и ремонт на автотранспортна техника
10.6. Планира, организира и
извършва безопасна експлоатация на автотранспортна
техника
10.7. Управлява правилно и
безопасно автотранспортна
техника при различни атмосферни условия

Специфични за специалност 5250102 „Пътностроителна техника“
11. Осъществява диагностика,
техническо
обслужване,
ремонт и експлоатация на
пътностроителна техника

11.1. Дефинира предназначението, описва устройството,
обяснява и анализира принципа на действие на различните
видове пътностроителна техника, в т.ч. нейните детайли,
възли, агрегати и системи
11.2. Назовава различните
материали и описва основните технологични операции
за изработване на детайли на
пътностроителна техника
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11.3. Измерва, пресмята и
анализира величините, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт,
експлоатация и изпитване на
пътностроителна техника
11.4. Организира и извършва
в правилна технологична последователност диагностика
и контрол на техническото
състояние на механизмите,
системите и агрегатите на
пътностроителна техника и
установява причините за повредите им
11.5. Организира и извършва
монтажно-демонтажни операции, центровки и регулировки на механизми, системи и
агрегати на пътностроителна
техника
11.6. Планира, организира и
извършва техническо обслужване и ремонт на пътностроителна техника
11.7. Планира, организира и
извършва безопасна експлоатация на пътностроителна
техника
11.8. Управлява правилно и
безопасно автотранспортната
и пътностроителната техника
при различни пътни и атмосферни условия
11.9. Изготвя и спазва технологични схеми за движение
по строителна работна площадка при различни видове
почви и пътни настилки при
спазване на действащите нормативни изисквания
11.10. Изготвя и спазва предписания, графици и работни
проекти за организация и изпълнение на строителството
11.11. Извършва в правилна
технологична последователност
безопасни работи със земекопно-подравняващи машини
и земекопно-транспортиращи
машини, машини за пътни
настилки, машини за производство на разтвори и др.

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
5.1.1. Основно оборудване: работно място за
всеки обучаван (работна маса и стол), работно
място за обучаващия (работна маса и стол),
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учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена
за окачване на табла, платно за прожектиране,
дъска за писане, други средства за обучение и
дидактическа техника.
5.1.2. Учебни помагала: демонстрационни
табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и
модели; реални образци; онагледяващи табла;
учебни видеофилми; програмни продукти; каталози,
инструкции, справочници, технически паспорти
и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание; фирмени материали за автотранспортна и
пътностроителна техника.
5.2. Учебна работилница (лаборатория)
В учебни работилници и лаборатории се провежда обучението по практика на професията и по
лабораторна практика. Обучаващите институции,
провеждащи обучение по професията „Техник по
транспортна техника“, трябва задължително да
разполагат с оборудвани учебни работилници по
общопрофесионални умения (за ръчно и машинно
обработване на материалите), учебна и лабораторна практика по специалността, учебна практика
по диагностика, обслужване и ремонт. Работните
места се оборудват с необходимите предпазни
съоръжения и противопожарни средства.
Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения,
демонстрационни макети и модели, реални образци на съвременни конструкции автотранспортна
и пътностроителна техника, онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения
у обучаваните.
За практическото обучение по управление на
моторно превозно средство се осигуряват учебни
автомобили и учебен полигон.
За правилното и безопасно протичане на учебния
процес при обучение за работа с пътностроителна
техника (технологична практика) е необходимо
да се осигурят учебни пътностроителни машини
(земекопно-товарачни, земекопно-транспортни и
подравняващи, машини и съоръжения за настилки
и уплътняване) и учебен полигон.
Работните места в учебните машини трябва
да бъдат допълнително оборудвани съгласно съответните нормативни изисквания.
При практическото обучение се използват
конструкционно-ремонтни и експлоатационни
материали, които се съхраняват в складова база
(за резервни части, за инструменти, за горивносмазочни материали и др.), оборудвана съгласно
изискванията за безопасност.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник по транспортна техника“ се извършва от
лица с образователно-квалификационна степен
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„магистър“ или „бакалавър“ по специалности от
професионални направления „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Машинно инженерство“,
„Общо инженерство“, „Материали и материалознание“, „Електротехника, електроника и автоматика“
от област на висше образование „Технически
науки“ и по специалности от професионални
направления „Икономика“ от област на висше
образование „Социални, стопански и правни
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.) и съответстващи на учебните
предмети (модули) от задължителната професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните
правоспособности лицата трябва да притежават
съответната правоспособност от същата или повисока степен.
По изключение преподаватели по практика за
придобиване на правоспособност могат да бъдат
и лица с най-малко средно образование и степен
на правоспособност, по-висока или равна на правоспособността, за която се провежда обучението,
и с професионален опит не по-малък от 5 години.
5392

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 12 от 2009 г. за условията и реда
за издаване и отнемане на разрешение за
посредничество при международно осино
вяване и за осъществяване и прекратяване
дейността на акредитираните организации
(ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Акредитираната организация може да
извършва посредничество при международно
осиновяване за не повече от десет държави.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
a) в т. 1 думите „единен идентификационен
код (код по БУЛСТАТ)“ се заменят с „код по
БУЛСТАТ и номер на вписване в регистъра
по чл. 45 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел“;
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б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число подробна информация, от
която се установява изпълнението на условията
и спазването на забраните по отношение на
тези лица“;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя
„и информация, от която е видно изпълнението на условията и спазването на забраните по
отношение на тези лица“;
г) в т. 5 след думата „посредничество“ текстът
до края на изречението се заличава.
2. В ал. 3, т. 1 накрая се добавя „и удостоверение за актуалното му състояние, издадено
от съда по регистрацията“.
3. В ал. 4 думите „в Търговския регистър“
се заличават.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите „14-дневен“ се
заменят с „30-дневен“.
§ 4. В чл. 11 ал.2 се отменя.
§ 5. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
„(3) За всяка промяна на вписаните в
разрешението обстоятелства министърът на
правосъдието издава заповед за изменение на
разрешението, която е неразделна част от него.“
§ 6. В чл. 13, ал. 1 думите „по чл. 5, ал. 2,
т. 5“ се заменят с „чл. 2, ал. 2“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя изречението
„Заявлението следва да бъде със съдържанието,
определено в чл. 5, ал. 2.“
2. В ал. 2 накрая се добавя „и ал. 5, както
и удостоверение за актуално състояние на
юридическото лице, издадено от съда по регистрацията“.
3. В ал. 5 думите „в Търговския регистър“
се заличават.
§ 8. В чл. 15, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „и
служебно изготвена справка за дейността є“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал.1 се създава се т. 3а:
„3а. подаване на заявление за получаване на
информация и подробни данни за спецификите
на дете, за което са предприети специални мерки
по реда на чл. 21 от Наредба № 13 от 2009 г.
за определяне на условията и реда за даване
на съгласие за международно осиновяване и
за воденето на регистрите на международните
осиновявания (ДВ, бр. 80 от 2009 г.) (Наредба
№ 13), като може да се работи едновременно
с информация за не повече от двадесет деца;“.
2. В ал. 2 се създава т. 12а:
„12а. да представи в Министерството на
правосъдието материалите и документите, получени/събрани по реда на чл. 21 от Наредба
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№ 13, ако в двумесечен срок от получаването
им не е постъпила молба от осиновяващ, подготвен за осиновяване на дете със съответните
характеристики;“.
§ 10. В чл. 22, ал.1 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. с изтичане на срока, за който е издадено разрешението по чл. 5, ал. 5, при условие,
ако в 14-дневен срок не е представено ново;“.
2. В т. 5 накрая се добавя „от министъра
на правосъдието и/или от съответния орган
по чл. 5, ал. 5“.
Министър: М. Попова
5808

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 5 от 2004 г. за корабните документи (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 109 от 2004 г.,
бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „или“ се добавя „на
малки кораби при“.
2. В ал. 2 след думите „български език“ се
добавя „и на английски – за море, съответно
на български и немски език – за вътрешните
водни пътища“.
§ 2. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „плавателни съдове до 40
БТ“ се заменят с „неконвенционални кораби“.
2. В ал. 2 след думата „български“ се добавя
„и на английски“.
§ 3. В чл. 21, ал. 1 думите „Наредба № 6 от
2003 г. за компетентност на морските лица в
Република България (обн., ДВ, бр. 83 от 2003 г.;
изм., бр. 100 от 2003 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица
в Република България (ДВ, бр. 101 от 2007 г.)“.
§ 4. В чл. 36 ал. 4 се изменя така:
„(4) Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване с отпадъчни води
(1973) се придружава от Разчет за изхвърляне
на необработени отпадни води (приложение
№ 24в). Разчетът се извършва от инспектори на
ИА „МА“ и документът се издава на български
и английски език.“
§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „пътници“ се заменя с „хора“,
а думата „септември“ се заменя с „октомври“.
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2. В ал. 3 числото „5“ се заменя с „6“.
§ 6. Създава се член 59а:
„Чл. 59а. (1) Свидетелството за наличие на
застраховка или друго финансово обезпечаване
на гражданска отговорност за щети, причинени
от замърсяване с корабно гориво (приложение
№ 47а), удостоверява, че корабът е финансово
обезпечен за щети, причинени от замърсяване
с корабно гориво.
(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска
администрация“ на английски език.
(3) Документът по ал. 1 е със срок на валидност, равен на срока на обезпечаването, след
като се установи, че за кораба са изпълнени
изискванията на Международната конвенция за
гражданска отговорност за щети, причинени от
замърсяване с корабно гориво, 2001 г.“
§ 7. Създава се член 59б:
„Чл. 59б. (1) Свидетелство за прилагане на
противообрастващи системи, несъдържащи
органични калаени съединения, удостоверява,
че противообрастващата боя, използвана на
кораба, не съдържа вредни вещества, посочени
в Международната конвенция за противообрастващите системи.
(2) Международното свидетелство за противообрастваща система, придружено от Сведение
за противообрастваща система, приложение
№ 47б, се издава от директора на съответната
дирекция „Морска администрация“ на английски език след извършване на преглед за
установяване на съответствие с изискванията
на Международната конвенция за противообрастващите системи.
(3) Директорът на съответната дирекция
„Морска администрация“ издава Потвърждение
на противообрастваща система по образец,
приложение № 47в, за всеки отделен последващ преглед.“
§ 8. Член 60 се отменя.
§ 9. В чл. 61, ал. 4 думите „се заверява
ежегодно“ се заменят с „подлежи на поне една
междинна заверка“.
§ 10. В чл. 65 ал. 2 се изменя така:
„(2) Капитанът или вахтените помощниккапитани/офицери водят корабния дневник
по начина, указан в инструкцията, неразделна
част от дневника.“
§ 11. В чл. 66 ал. 3 се отменя.
§ 12. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за всеки кораб, снабден
с радиостанция“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 13. В чл. 68 ал. 2 се отменя.
§ 14. В чл. 69 ал. 3 се отменя.
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§ 15. В чл. 70 ал. 2 се отменя.
§ 16. В чл. 71 ал. 2 се отменя.
§ 17. В чл. 72 ал. 2 се отменя.
§ 18. В чл. 73 ал. 3 се отменя.
§ 19. Създава се член 73а:
„Чл. 73а. Дневниците по чл. 66 – 73 се
прономероват, прошнуроват и се заверяват от
корабопритежателя или капитана на кораба.“
§ 20. В чл. 74 ал. 3 се изменя така:
„(3) Списъкът на екипажа се заверява от
корабопритежателя или капитана при първоначално комплектуване на кораба с екипаж,
при промяна в екипажа и преди отплаване на
кораба. За кораби, извършващи международно
плаване, списъкът на екипажа се изготвя на
английски език.“
§ 21. В чл. 75, ал. 3 след думите „съответната
дирекция „Морска администрация“ се добавя
„или упълномощено от него лице“.
§ 22. В чл. 76, ал. 4 след думите „съответната
дирекция „Морска администрация“ се добавя
„или упълномощено от него лице“.
§ 23. В чл. 77, ал. 3 след думите „съответната
дирекция „Морска администрация“ се добавя
„или упълномощено от него лице“.
§ 24. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 80 става ал. 1 и в него се
правят следните допълнения:
а) в т. 3 след думите „екипажен списък“ се
добавя „и лицата на борда“;
б) създава се т. 6:
„6. корабен дневник (за плавателни съдове
с район на плаване 5 и повече морски мили);“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Джетовете се снабдяват с документите,
описани в ал. 1, т. 1.“
§ 25. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 7 след думите „списък на екипажа“
се добавя „и лицата на борда“.
§ 26. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 след думата „нефт“ се добавя „и
нефтопродукти“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. дневник и план за операции с твърди
отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, помалки от 400 БТ, когато има повече от 15 души
на борда.“
4. В т. 9 след думите „на борда“ се добавя
„с приложен Разчет за изхвърляне на необработени отпадни води“.
§ 27. Член 83 се изменя така:
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„Чл. 83. Кораби с вместимост до 500 БТ,
извършващи задгранично плаване, които не
са предназначени за стопанска дейност, се
снабдяват със:
1. акт за националност или временен акт за
националност, когато корабът е нает по договор
за беърбоут чартър;
2. свидетелство за годност;
3. международно свидетелство за тонаж (1969)
на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, или
мерително свидетелство за кораби с дължина,
по-малка от 24 m;
4. разрешително за корабна радиостанция,
когато има такава;
5. радиодневник, когато има радиостанция;
6. корабен дневник;
7. дневник и план за операции с твърди
отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, помалки от 400 БТ, когато има повече от 15
души на борда;
8. международно свидетелство за предот
вратяване на замърсяване с отпадъчни води
(1973) за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки
от 400 БТ, когато има повече от 15 души на
борда, с приложен Разчет за изхвърляне на
необработени отпадни води;
9. списък на екипажа и лицата на борда;
10. международно свидетелство за товарните
водолинии за кораби с дължина, по-голяма
от 24 m;
11. свидетелство за сигурност на радиосредствата на товарен кораб и списък на оборудването към свидетелството за сигурност на
радиосредствата на товарен кораб – форма R,
за товарни кораби над 300 БТ;
12. свидетелство за противообрастваща система, придружено от сведение за противообрастваща система за кораби, по-големи от 400 БТ;
13. свидетелство за отплаване.“
§ 28. В чл. 84, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „задгранично плаване“ се добавя „и предназначени за стопанска
дейност“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. международно свидетелство за предот
вратяване на замърсяване с отпадъчни води
(1973) за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки
от 400 БТ, когато има повече от 15 души на
борда, с приложен Разчет за изхвърляне на
необработени отпадни води;“.
3. В т. 17 след думата „нефт“ се добавя „и
нефтопродукти“.
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4. Създават се т. 19 и 20:
„19. свидетелство за противообрастваща
система, придружено от сведение за противообрастваща система за кораби, по-големи от
400 БТ;
20. дневник и план за операции с твърди
отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, помалки от 400 БТ, когато има повече от 15 души
на борда.“
§ 29. В чл. 85, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. Създава се т. 6а:
„6а. международно свидетелство за сигурност
на кораба;“.
2. В т. 14 след думите „отпадъчни води (1973)“
се добавя „с приложен Разчет за изхвърляне
на необработени отпадни води.“
3. В т. 23 след думата „нефт“ се добавя „и
нефтопродукти“.
4. Създава се точка 26:
„26. свидетелство за противообрастваща
система, придружено от сведение за противообрастващата система.“
§ 30. В § 3 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. „Крайбрежно плаване“ е плаването във
вътрешните морски води, териториалното море
и прилежащата зона на Република България.“
2. Създава се т. 16:
„16. „Неконвенционален кораб“ е кораб,
към който не се прилагат изискванията на
международни конвенции, страна по които е
Република България.“
§ 31. В заключителната разпоредба се създава § 5:
„§ 5. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
указания по прилагането на наредбата.“
§ 32. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се
създават точки 49а, 49б и 49в:
„49а Свидетелството за наличие Чл. 59а № 47а
на застраховка или друго
финансово обезпечаване
на гражданска отговорност за щети, причинени
от замърсяване с корабно
гориво
49б

Международното свидетел- Чл. 59б № 47б
ство за противообрастваща
система

49в

Потвърждение на противо- Чл. 59б, № 47в
обрастваща система
ал. 3“.
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§ 33. Приложение № 5 към чл.16, ал. 1 се изменя така:

1. Настоящият документ удостоверява правото на
кораба да плава под знамето на Република България,
както и правото на собственост.
This document certifies the right of the vessel to fly the
flag of the Republic of Bulgaria as well as the right of
ownership.
2. "Позволителното за плаване" губи своята валидност
при промяна на собствеността и при конструктивни
изменения, които правят вписаните данни
недействителни, и подлежи на незабавно връщане
на Морска администрация, където е издаден.
This Certificate of Registry shall be no more valid in
case of change of ownership or construction alterations
rendering the data in the certificate inaccurate. The
certificate shall be subject to immediate withdrawal by
The Maritime Administration which has issued it.

5. При загубване или унищожаване на
"Позволително за плаване", собственикът е
длъжен незабавно да уведоми писмено
Морска администрация.
In case of loss or damage of the Certificate of
Registry, the holder shall immediately notify
the Maritime Administration in writing.

„Приложение № 5
към чл. 16, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION
TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
MARITIME ADMINISTRATION

ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПЛАВАНЕ
CERTIFICATE OF REGISTRY
QF 05-14-06, Rev. 0/15.07.2009.

№

QF 05-14-06, Rev. 0/15.07.2009.

Вид и име на кораба/Type and name of vessel
……………………………………………........
1.Пристанище/Port of registry ……..........….
Том/Volume….…стр/page.……№…….……...
2. Позивни/Call sign / MMSI ………...……..
3. Собственост на/ Owned by:
3.1
ЕГН/БУЛСТАТ/ ID …………………...……...
3.2……………………………………..…….....
………………………………………………....
ЕГН/БУЛСТАТ/ID……………….….……......
3.3……………………………………………...
………………………………………………...
ЕГН/БУЛСТАТ/ID …………………………...

4. Технически данни/Technical data:
Дължина/ Loa……..…м; Lbp.………..…......м
Широчина/ B….м; Вис.на борда/ D……...м
Надводен борд/ f…..мм; Газене/ d………..м
БТ/GT…….
НТ/NT………
5.Корпус/ Hull: Номер/ Number ....................
Материал/ Material. .........................................
Година и място на постройка .........................
Year and Place of build ………………………
Двигател/ Engine:
Брой/
Number……..
Тип/
Type………………...….
№…………….......произведен/built. ………...
№…………............произведен/built. ….....….
Мощност/Power………..к.с/h.p……...квт/kW
Гориво/Fuel ………..(запас/capacity).............
6. Минимален екипаж/ Minimum safe
manning:
Палубен/Deck ....... Машинен/Engine..........
Издадено в/Issued in……. на /at……………..
Директор ДМА - ………..
Director DMA -

QF 05-14-06, Rev. 0/15.07.2009.

Печат / Seal
№ .......................

QF 05-14-06, Rev. 0/15.07.2009.

……..………………
(……………………)

“
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§ 34. Приложение № 28 към чл. 40, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 28
към чл. 40, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“
____________________________________________________________________
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ГОДНОСТ
ЗА СЕЗОНЕН ПРЕВОЗ НА ХОРА
ИМЕ НА КОРАБА:
НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯ:

ПРИСТАНИЩЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ:

КОРАБОСОБСТВЕНИК:
КАПИТАН/ПРАВОСПОСОБНОСТ:
МЕДИЦИНСКО СВИД. №:

ИЗД.ОТ:

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №:
БРОЙ НА ЗАСТР. МЕСТА:

ИЗД.ОТ:
НА:
ВАЛИДНА ДО:

БРОЙ НА ЕКИПАЖА:

БРОЙ НА ПЪТНИЦИТЕ:
ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА КОРАБА:

ДЪЛЖИНА НАЙ ГОЛЯМА

ШИРИНА

ВИСОЧИНА НА БОРДА

ГАЗЕНЕ

БРУТО ТОНА

НЕТО ТОНА

ГЛ.ДВИГАТЕЛ

БР.

МАРКА

МОЩНОСТ (К.С.)

ЕЛ.ГЕНЕРАТОР

БР.

МАРКА

МОЩНОСТ(КВТ)

СПАСИТЕЛНО, НАВИГАЦИОННО И РАДИООБОРУДВАНЕ:
СП.РИЗИ

БР.

УКВ

СП.РИЗИ ДЕТСКИ

БР.

РАДАР

СП. КРЪГОВЕ

БР.

GPS

СП.ПЛОТОВЕ/ВМЕСТИМОСТ

БР.

ЕХОЛОТ

ПРОТИВОПОЖАРНИ СРЕДСТВА

КОМПАС

ПРОТИВОПОЖАРНА С-МА

НАВ.СВЕТЛИНИ

ПРЕНОСНИ ПОЖ-ЛИ:

БР.

КГ

НАВ.ЗНАЦИ

ПРАХОВИ

ЗВУКОВИ СРЕДСТВА

СО2

СВЕТЛИННИ СРЕДСТВА

ПЕННИ

ПИРОТЕХНИКА:

РАЙОН И УСЛОВИЯ НА ПЛАВАНЕ:
1. НОСЕНЕТО НА СПАСИТЕЛНИ РИЗИ ОТ ЕКИПАЖА И ПЪТНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОЯ
ИМ НА БОРДА НА КОРАБА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
2. КАЧВАНЕТО И СЛИЗАНЕТО НА ПЪТНИЦИТЕ ОТ КОРАБА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ОБОРУДВАНИ И ОБЕЗОПАСЕНИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЕЙОВЕ (ПРИСТАНИ).

Това свидетелство е валидно до:
Издадено:

гр.

№ 						
						
Печат 				

на
ДИРЕКТОР НА МОРСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ - …………:
_____________________________
(………………………….)

Това свидетелство се издава на основание чл. 40, ал. 1 от Наредба № 5 за корабните документи.“
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§ 35. Приложения № 20 и № 20а към чл. 32, ал. 1 и ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 20
към чл. 32, ал. 1
R E P U B LI C O F B U LGAR IA
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
_________________________________________________________________________________________
DOCUMENT OF COMPLIANCE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Name and address of Company
(see paragraph 1.1.2 of the ISM Code)
Company identification number
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been audited and that it
complies with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for
Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below (delete as appropriate):
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Passenger ship
Passenger high-speed craft
Cargo high-speed craft
Bulk carrier
Oil tanker
Chemical tanker
Gas carrier
Mobil offshore drilling unit
Other cargo ship

This Document of Compliance is valid until
subject to periodical verification.
Completion date of the verification on which this certificate is based:
Issued at: ____________________
				
Seal		

Date of issue: _________________________
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION - …..…….. : ___________
(Signature of authorized official issuing the certificate)

No.
ENDORSEMENT FOR ANNUAL VERIFICATION
THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with regulation IX/6.1 and paragraph
13.4 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.
___________________________________________________________________________________________________
1st ANNUAL VERIFICATION

Signed: ________________________
(Signature of authorized official)

Place:_____________________
Date:______________________
________________________________________________________________________________________________
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Signed: ________________________
(Signature of authorized official)

Place:_____________________
Date:______________________
_______________________________________________________________________________________________
3rd ANNUAL VERIFICATION

Signed: ________________________
(Signature of authorized official)

Place: _____________________
Date: _____________________
__________________________________________________________________________________________________
4th ANNUAL VERIFICATION

Signed: ________________________
(Signature of authorized official)

Place: ____________________
Date: _____________________

R E P U B LI C

O F
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Приложение № 20а
към чл. 32, ал. 2

MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
_________________________________________________________________________________________
INTERIM DOCUMENT OF COMPLIANCE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Name and address of Company
(see paragraph 1.1.2 of the ISM Code)
Company Identification Number
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the Company has been recognized as meeting
the objectives of paragraph 1.2.3 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and
for Pollution Prevention (ISM Code) for the types of ships listed below (delete as appropriate):
		
Passenger ship
		
Passenger high-speed craft
		
Cargo high-speed craft
		
Bulk carrier
		
Oil tanker
		
Chemical tanker
		
Gas carrier
		
Mobil offshore drilling unit
		
Other cargo ship
This Interim Document of Compliance is valid until: ______________________
Completion date of the verification on which this certificate is based:
Issued at: ______________ 		
Date of issue: ____________________
No.
Seal
					
DIRECTOR, MARITIME
					
ADMINISTRATION - ……..……. : _________
(Signature of authorized official issuing the certificate)“
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§ 36. Приложения № 21 и № 21а към чл. 33, ал. 1 и ал. 3 се изменят така:
„Приложение № 21 към чл. 33, ал. 1
R E P U B LI C

O F

B U LGAR IA

MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
_________________________________________________________________________________________
SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA
by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Name of ship
Distinctive number or letters
Port of registry
Type of ship *
Gross tonnage
IMO Number
Name and address of Company
(see paragraph 1. 1.2 of the ISM
Code)
Company identification number
THIS IS TO CERTIFY THAT the safety management system of the ship has been audited and that it complies
with the requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution
Prevention (ISM Code), following verification that the Document of Compliance for the Company is applicable
for this type of ship.
This Safety Management Certificate is valid until ……….. , subject to periodical verification and of the Document
of Compliance remaining valid.
Completion date of the verification on which this certificate is based: …………
Issued at: ……….

		

Date of issue: …………..

		
Seal			
					

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION - …………. : __________
(Signature of authorized official issuing the certificate)

No. ….

*Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk
carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier, mobile offshore drilling unit; other cargo ship.

Certificate No. ……..
ENDORSEMENT FOR PERIODICAL VERIFICATION AND
ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED)
THIS IS TO CERTIFY THAT, at the periodical verification in accordance with regulation IX/6.1 of the
Convention and paragraph 13.8 of the ISM Code, the safety management system was found to comply with the
requirements of the ISM Code.
________________________________________________________________________________________________
INTERMEDIATE VERIFICATION
(to be completed between the second
and the third anniversary date)

Signed: ________________________
(Signature of authorized official)

Place: ____________________
Date:_____________________
________________________________________________________________________________________________
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Signed: _________________
(Signature of authorized official)

Place:_____________________
Date: ____________________
____________________________________________________________________________________________
ADDITIONAL VERIFICATION*

Signed: _________________
(Signature of authorized official)

Place:_____________________
Date: ____________________
____________________________________________________________________________________________
ADDITIONAL VERIFICATION*

Signed: _________________
(Signature of authorized official)

Place:_____________________
Date: ____________________
_______________________

* If applicable. Reference is made to the relevant provisions of section 3.2 “Initial verification“ of the Revised Guidelines
on Implementation of the International Safety Management (ISM) Code by Administrations adopted by the Organization by
resolution A 913 (22).

Certificate No. ……..
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION
HAS BEEN COMPLETED AND PART B 13.13 OF
THE ISM CODE APPLIES
The ship complies with the relevant provisions of part B of the ISM code, and the Certificate should, in
accordance with part B 13.13 of the ISM Code, be accepted as valid until ……..…………………………………………………
Signed ___________________________
(Signature of authorized official)
Place ____________________________
Date _____________________________
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE
CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF
VERIFICATION WHERE PART B 13.12 OF THE ISM CODE APPLIES
OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE PART B 13.14 OF
THE ISM CODE APPLIES
The Certificate should, in accordance with part B 13.12 or part B 13.14 of the ISM Code, be accepted as
valid until ………………………………………………………………………
Signed ___________________________
(Signature of authorized official)
Place ____________________________
Date _____________________________

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
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Приложение № 21a
към чл. 33, ал. 3
R E P U B LI C O F B U LGAR IA
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
_________________________________________________________________________________________
INTERIM SAFETY MANAGEMENT
CERTIFICATE
Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
under the authority of the Government of the REPUBLIC OF BULGARIA

by the MARITIME ADMINISTRATION OF BULGARIA
Name of ship
Distinctive number or letters
Port of registry
Type of ship *
Gross tonnage
IMO Number
Name and address of Company
(see paragraph 1. 1.2 of the ISM Code)
Company identification number

THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of paragraph 14.4 of the ISM Code have been met
and that the Document of Compliance / Interim Document of Compliance** of the Company is relevant
to this ship.
This Interim Safety Management Certificate is valid until _________________________ , subject to the
Document of Compliance / Interim Document of Compliance** remaining valid.
Issued at

		

Date of issue:

		
Seal			
						

DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION - ………….: _______
(Signature of authorized official issuing the certificate)

No. ____________________________________________________________________________________
The validity of this Interim Safety Management Certificate is extend to: _________________________
Date of extension: ___________________
DIRECTOR, MARITIME
ADMINISTRATION - ………..…: __________
Seal

(Signature of authorized official issuing the certificate)

*Insert the type of ship from among the following: passenger ship; passenger high-speed craft; cargo high-speed craft; bulk
carrier; oil tanker; chemical tanker; gas carrier, mobile offshore drilling unit; other cargo ship.
**Delete as appropriate.
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Certificate No. ……..
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL VERIFICATION
HAS BEEN COMPLETED AND PART B 13.13 OF
THE ISM CODE APPLIES
The ship complies with the relevant provisions of part B of the ISM code, and the Certificate should,
in accordance with part B 13.13 of the ISM Code, be accepted as valid until .........................................
Signed ___________________________
(Signature of authorized official)
Place ____________________________
Date _____________________________

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE
CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF
VERIFICATION WHERE PART B 13.12 OF THE ISM CODE APPLIES
OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE PART B 13.14 OF
THE ISM CODE APPLIES
Тhe Certificate should, in accordance with part B 13.12 or part B 13.14 of the ISM Code, be accepted
as valid until ...............................................................................................................................................
Signed ___________________________
(Signature of authorized official)
Place ____________________________
Date _____________________________

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)“

§ 37. Приложения № 51 и № 51а към чл. 64, ал. 1 се изменят така:
„Приложение № 51
към чл. 64, ал. 1
R E P U B LI C O F B U LGAR IA
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)
DOCUMENT No. ___ FOR THE SHIP WITH
IMO NUMBER: _____________
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 as amended
under the authority of the Government of the Republic of Bulgaria
by the Maritime Administration of Bulgaria
*Dates should be in the format yyyy/mm/dd.
Information
1

This document applies from (date):

2

Flag State:

3

Date of registration with the State indicated in 2:

4

Name of ship:

5

Port of registration:

6

Name of current registered owner(s):
Registered address(es):

7

Registered owner number (voluntary until 01.01.2009)
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8

If applicable, name of current registered bareboat
Charterer(s):
Registered address(es):

9

Name of the Company (International Safety Management):
Registered address(es):
Address(es) of its safety management activities:

10

Company identification number (voluntary until 01.01.2009)

11

Name of all classification societies with which the ship
is classed:

12

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Document of Compliance:
Body which carried out audit (if different):

13

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Safety Management Certificate:
Body which carried out audit (if different):

14

Administration /Government/ Recognized Security
Organization which issued International Ship Security
Certificate:
Body which carried out audit (if different):

15

Date on which the ship ceased to be registered with the
State indicated in 2:

16

Remarks (insert relevant information as appropriate)

С Т Р. 7 1

THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects
Place and date of issue:
___________________________
Signature of authorized person: _______________________
Name of authorized person: _________________________
This document was received by the ship and attached to the ship’s CSR file on the following date
(fill in):____________________
Signature: ___________________
Приложение № 51а
към чл. 64, ал. 1
R E P U B LI C O F B U LGAR IA
MINISTRY OF TRANSPORT,
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS
MARITIME ADMINISTRATION
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)
DOCUMENT No. ___ FOR THE SHIP WITH
IMO NUMBER: _____________
Issued under the provisions of the
INTERNATIONAL CONVENTION FOR SAFETY OF LIFE AT SEA 1974 as amended
The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed. Dates should
be in the format yyyy/mm/dd.
Information
1

This document applies from (date):

2

Flag State:

3

Date of registration with the State indicated in 2:

4

Name of ship:

5

Port of registration:

6

Name of current registered owner(s):
Registered address(es):

7

Registered owner number (voluntary until 01.01.2009)
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8

If applicable, name of current registered bareboat
Charterer(s):
Registered address(es):

9

Name of the Company (International Safety Management):
Registered address(es):
Address(es) of its safety management activities:

10

Company identification number (voluntary until 01.01.2009)

11

Name of all classification societies with which the ship
is classed:

12

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Document of Compliance:
Body which carried out audit (if different):

13

Administration /Government/ Recognized Organization
which issued Safety Management Certificate:
Body which carried out audit (if different):

14

Administration /Government/ Recognized Security
Organization which issued International Ship Security
Certificate:
Body which carried out audit (if different):

15

Date on which the ship ceased to be registered with the
State indicated in 2:

16

Remarks (insert relevant information as appropriate)
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THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects
Issued by the Company or Master: ______________________
Date of issue:
__________________________________
Signature of authorized person: ________________________
Name of authorized person: __________________________“
§ 38. Навсякъде в наредбата думите „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерство
на транспорта“ се заменят съответно с „министъра на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“ и „Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
и думите „Държавна комисия по далекосъобщения“ се заменят с „Комисия за регулиране на съобщенията“.
Министър: Ал. Цветков
5687
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 73
от 1 юли 2010 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна
банка пуска в обращение считано от 1 септември
2010 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „125 години от Съединението на България“ със следното описание:
Технически параметри:
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро с проба 925/1000 с нанесено
частично позлатяване;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
качество – мат-гланц, висше;
година на емисията – 2010;
тираж – 5000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“, изписана върху лентата. Околовръст
са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“,
годината на емисия „2010“ и номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА“.
На обратната страна на монетата е изображение
с нанесено частично позлатяване на печата на
създадения в гр. Пловдив през 1885 г. Български
таен централен революционен комитет (БТЦРК).
Околовръст асиметрично е изписано „125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ“.
Автори на художествения проект са Симеон
Кръстев и Иван Чолаков.
5725

Управител: Ив. Искров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 298
от 10 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 134,
ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
§ 2, ал. 3 ЗУЗСО, т. 12 от приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-135
от 4.ХІІ.2007 г., т. 37, № ЕС-Г-135 от 23.ХІІ.2008 г.,
т. 9, № ЕС-Г-18 от 23.ІІ.2010 г., т. 8 Столичният
общински съвет реши да приеме проект за:
1. Изменение на план за регулация на м.
„Горубляне“, кв. 88. Изменение на регулацията
на бул. Цариградско шосе, включително локалните платна от о.т. 1003 до о.т. 1032. Заличаване
трасето на пътна връзка от о.т. 655 до о.т. 201 и
от о.т. 658 до о.т. 1034. Откриване на улица от
о.т. 1038 – о.т. 1037 до о.т. 1037а. Заличаване на
улица от о.т. 36 до о.т. 197 и откриване на пътна
връзка от о.т. 1038 – о.т. 1027 до о.т. 1020. Откриване на пътна връзка от о.т. 1027 – о.т. 1028 до

о.т. 1034. Изменение на границите на УПИ І – „за
бензиностанция, автомивка, адм. сграда, гараж,
диагностични пункт и трафопост“. Изменение
на границите на УПИ ІІ – „за бизнес център
и хотелска част“ и преотреждането му в УПИ
ІІ – „за административна и складова дейност“.
От УПИ ІІІ – „за озеленяване“, се отреждат
нови УПИ ІІІ-1719 – „за търговски обект, офиси,
автосервиз и ТП“; ІV – „за КОО и ТП“; V – „за
озеленяване“; V І-1719 – „за търговски обект,
офиси, автосервиз и ТП“, и VІІ-1283 – „за КОО“;
по кафявите и зелени линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване на м.
„Горубляне“, кв. 88, УПИ ІІ – „за административна
и складова дейност“, УПИ ІІІ-1719 – „за търговски
обект, офиси, автосервиз и ТП“; ІV – „за КОО и
ТП“; V – „за озеленяване“; VІ-1719 – „за търговски
обект, офиси, автосервиз и ТП“, и VІІ-1283 – „за
КОО“; по кафявите и зелени линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
Жалби се подават до район „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
5670

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 154
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 055008, м. Дръстила в
землището на с. Радотина, община Ботевград,
за „Пречиствателна станция за питейни води“.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
5710

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 155
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 000356 в землището на
с. Гурково, община Ботевград, за „Пречиствателна
станция за питейни води“.
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2. Възлага на кмета на Община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
5711

Председател: М. Кирова

РЕШЕНИЕ № 157
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) на имот № 004005 в м. Зелин мекаша в землището на Ботевград с цел промяна
предназначението на земеделска земя за „Вилно
застрояване“.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград до Административния съд – София
област.
5712

Председател: М. Кирова

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 820
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124, ал. 3, чл. 134,
ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, на ПИ
011048 във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя и УПИ 011050 – производствени
дейности (рибарници с обслужващи сгради),
от КВС на с. Войнягово, местност Сухи ливади. Проектът предвижда за ПИ 011048 и УПИ
011050 – производствени дейности (рибарници
с обслужващи сгради), да се образува нов УПИ
011048, 011050 – производствени дейности (рибарници с обслужващи сгради), в местността Сухи
ливади от КВС на с. Войнягово и застрояване в
него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – гр. Пловдив.
5654

Председател: Т. Стоев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 821
от 27 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект
за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, както и приложените В и К
и ел. схеми за захранване на ПИ 016071 от КВС,
местност Нови лозя, гр. Карлово, във връзка с
промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 016071 да се образува
УПИ 016071 – складове, магазини и офиси в местността Нови лозя, гр. Карлово, и застрояване в
него при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – гр. Пловдив.
5655

Председател: Т. Стоев

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 536
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на Парк „Стратеш“, гр. Ловеч, който
влиза в сила с влизането в сила на решението
на общинския съвет.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението
на всички действия за правилното и законосъ
образно изпълнение на процедурите по прилагане
на влезлия в сила подробен устройствен план.
5637

Председател: М. Недялков

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 388
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и транспортна схема за
обект: „Полски път до ПИ 45022 в местност Мечкобиево, землище на гр. Малко Търново – пътна
връзка на път ІІ-99, км 107+920 – ляво“. Трасето
преминава през ПИ № 50.896, ПИ № 45.7, ПИ
№ 45.8, ПИ № 45.9, ПИ № 45.11, ПИ № 45.12 и
ПИ № 45.900.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Малко
Търново пред Административния съд – гр. Бургас.
5668

Председател: Т. Петков
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РЕШЕНИЕ № 389
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Малко
Търново, одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и ел. схема за обект:
„Трасе на ел. кабел 20 kV в обхвата на път до
ПИ 45022 в местност Мечкобиево, землище на
гр. Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99,
км 107+920 –ляво“. Трасето преминава през ПИ
№ 50.896, ПИ № 45.7, ПИ № 45.11, ПИ № 45.12, ПИ
№ 45.8, ПИ № 85.20, ПИ № 45.900, ПИ № 85.921,
ПИ № 85.261 и ПИ № 35.292.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Малко Търново пред Административния съд – гр.
Бургас.
5669

Председател: Т. Петков

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 124
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на водопровод
за захранване на винарска изба в имот № 000423
в м. Чуй петела, землище на с. Хърсово. Трасето
преминава през имоти № 042034 – резервоар,
№ 042003 – полски път, № 042002 – път в м. Горна
черква, № 000232 – път ІV клас, и № 000022 – полски път в м. Сукарево, землище на с. Хърсово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Сандански до Административния съд – Благоевград.
5713

Председател: Ат. Стоянов

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 925
от 26 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка
с Решение № 902 от 29.ІV.2010 г., протокол № 55,
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект „Застроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв. 103 в
гр. Свищов, отреден за „КОО“ със Заповед № 119
от 11.VІІ.2003 г. на кмета на общината, представляващ: земя от 816 кв. м с идентификатор
65766.702.4644; сграда (склад с инв. № 11), масивна,
1 ет., строена 1956 г., състояща се от 3 стаи и два
коридора, без сутерен, със ЗП 57 кв. м, 131 куб. м,
с идентификатор 65766.702.4644.2; сграда – кучкарник (по описа с инв. № 10), масивна, 1 ет.,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

строена 1986 г., със ЗП 206 кв. м, 1018 куб. м, с
идентификатор 65766.702.4644.1, актуван с АОС
1164 от 4.ІІ.2004 г.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 62 000 лв.;
б) стъпка за наддаване – 750 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга в размер 50 % от началната обявена цена на обекта,
платена до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден, внесена по IBAN сметка на Община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – АД, Финансов център
Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта се
облага с ДДС и да се заплати в седемдневен
срок от сключване на договора по IBAN сметка
BG54SOMB91303236682290, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – АД, Финансов център
Свищов;
д) плащането на цената се извършва само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Определя дата на провеждане на търга
1.ІХ.2010 г. от 14 ч. в зала № 18 на Общината.
4. Утвърж дава тръжната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване – 100 лв. (без ДДС).
5. Тръж ната док у мен та ц и я за обек та се
полу чава след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ до 17 ч. на предхождащия
търга работен ден от Информационен център на
Община Свищов срещу квитанция за внесени
100 лв. (без ДДС).
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 8.ІХ.2010 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на Общината да
сключи договора за приватизация с участника,
спечелил търга, в 30-дневен срок от решението
на органа по приватизация.
5662

Председател: М. Манолов

РЕШЕНИЕ № 926
от 26 май 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка
с Решение № 903 от 29.ІV.2010 г., протокол № 55,
Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обект: реална част от сграда, строена 1972 г., актувана с
АОС 3055 от 12.ІV.2010 г., състояща се от:

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1.1. с у т ер ен – т ри из би, ск ла д , кори дор
и вътрешно ст ълбище за първи ета ж с ПП
177,55 кв. м;
1.2. първи етаж, представляващ – автоспирка – чакалня, 2 стаи, санитарен възел, коридор
с вътрешно стълбище за изба и ІІ етаж със ЗП
97,00 кв. м; помещение (бивш тотопункт) със ЗП
27,70 кв. м и склад със ПП 5,80 кв. м;
1.3. втори етаж – жилище (запад), състоящо се
от кухня, столова, две дневни, спалня, санитарен
възел, коридор със самостоятелен вход, със ЗП
94,50 кв. м и 1/2 идеална част от общ коридор с
вътрешно стълбище от 14,20 кв. м; жилище (изток),
състоящо се от кухня, дневна, спалня, санитарен
възел, коридор и тераса, със ЗП 70,00 кв. м и 1/2
идеална част от общ коридор, както и правото на
строеж за част от УПИ Х, кв. 37, за 309,20 кв. м
по плана за с. Алеково.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. 1 при следните условия:
а) начална цена на обекта – 44 000 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 500 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга в размер 50 % от началната обявена цена на обекта,
платена до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден, внесена по IBAN сметка на Община Свищов:
BG10SOMB91303236682209, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – АД, Финансов център
Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта не
се облага с ДДС и се заплаща в седемдневен
срок от сключване на договора по IBAN сметка
BG54SOMB91303236682290, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – АД, Финансов център
Свищов;
д) плащането на цената се извършва само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
3. Определя дата на провеждане на търга
1.ІХ.2010 г. в 15 ч. в зала № 18 на Общината.
4. Утвърж дава тръжната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване – 100 лв. без ДДС.
5. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от Информационен център на Община Свищов
срещу квитанция за внесени 100 лв. без ДДС.
6. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 8.ІХ.2010 г. при същите условия,
час и място.
7. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
8. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
9. Упълномощава кмета на Общината да
сключи договора за приватизация с участника,
спечелил търга, в 30-дневен срок от решението
на органа по приватизация.
5663

Председател: М. Манолов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 10-110
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: присъединяване на страна СрН
на фотоволтаична ел. централа, намираща се в
УПИ-2,5, кв. 132 по КВС на землището на с. Николаевка. Трасето на ел. провода се прокарва през
поземлен имот № 150154 – общински полски път.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Суворово пред Варненския административен съд.
Председател: Д. Йорданов
5666
РЕШЕНИЕ № 10-111
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за обект: реконструкция на част
от ВЕЛ 20 kV извод „Войводино“ в участъка на
УПИ-2,5, кв. 132 по КВС на землището на с.
Николаевка. Трасето на ел. провода ще премине през имот № 150154 ( полски път), улица от
о.т. 1 до о.т. 2, улица от о.т. 2 до о.т. 3, всичките
публична общинска собственост, и УПИ 1-2, кв.
132 – частна собственост.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Суворово пред Варненския административен съд.
Председател: Д. Йорданов
5667

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 372
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ,
в обхват ПИ № 000167 (267,895 дка) в м. Калово
и ПИ № 000230 (1297,073 дка) в м. Дубравата по
КВС на землище гр. Тополовград, частна общинска собственост, за отреждане на площадка
за изграждане на „Фотоволтаична централа с
мощност 50 МВт“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
Председател: Пл. Минчев
5613
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ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 13
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 000165 по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Голямо Соколово, община Търговище, с който
имотът се отрежда „за производство на енергия
от възобновяеми източници – слънчеви батерии“
и за него се определя високотехнологична производствена (Пс) устройствена зона.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административен съд – Търговище.
5664

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 14
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлен имот № 059010 по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Черковна, община Търговище, с който имотът
се отрежда „за жилищно застрояване“ и за него
се предвижда нискоетажно свободно застрояване
и специализирана план-схема към ПУП за елементи на техническата инфраструктура – В и К.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Търговище
пред Административен съд – Търговище.
5665

Председател: Хр. Стефанов

РЕШЕНИЕ № 453
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 097023, местност
„Кайряка“ в землището на с. Зетьово.
5635

5636

Председател: Хр. Стефанов

Председател: Хр. Стефанов

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 279
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и решение ІІ от протокол № 4 от 15.ІV.2010 г. на ЕСУТ
при Община Калояново Общинският съвет – с.
К а лояново, одобрява под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване, схеми
по ЕЛ, ВиК и ОД за поземлен имот № 030041 по
КВС на с. Калояново, м. Лисичи дупки, ЕКАТТЕ
35523. За поземлен имот № 030041 се определя
УПИ 030041 – за автосалон с автосервиз и предназначение „за обслужваща дейност – автосалон
с автосервиз“, при следните показатели:
– етажност – до три етажа, височина – до 10 м;
– плътност за застрояване (Пзастр) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт) – до
2,50;
– минимална озеленена площ (Позел) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
5610

РЕШЕНИЕ № 452
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на ПИ 124004, местност
„Ашикларе“ в землището на с. Зетьово.
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РЕШЕНИЕ № 454
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за обект на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия – подземен кабел 20 kV към „Винарска изба“,
намираща се в поземлен имот № 00853, по КВС
с. Могилово, община Чирпан.

Председател: Н. Даскалов

ОБЩИНА ЧИРПАН

5634

ВЕСТНИК

Председател: Й. Вангов

РЕШЕНИЕ № 280
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
решение І от протокол № 4 от 15.ІV.2010 г. на
ЕСУТ при Община Калояново Общинският съвет – с. Калояново, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване,
схеми по ЕЛ, ВиК и ОД за поземлен имот № 011016
по КВС на с. Калояново, м. Пазарище, ЕКАТТЕ
35523. За поземлен имот № 011016 се определя
УПИ 011016 – обществено, делово и комунално
обслужване – КЕЦ и ТП с предназначение „за
обслужваща дейност – Център за обществено,
делово и комунално обслужване – КЕЦ и ТП“,
при следните показатели:
– етажност – до три етажа, височина – до
10 м;
– плътност за застрояване (Пзастр) – до 75 %;
– коефициент на интензивност (Кинт) – до
2,50;
– минимална озеленена площ (Позел) – 20 %;
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– начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Председател: Й. Вангов
5611

ОБЩИНА С. КРУШАРИ,
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-08-264
от 15 юни 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 6/51 от 25.V.2010 г. на заседание на Общинския
съвет – с. Крушари, община Крушари, област
Добрич, закривам ПДГ с. Ефрейтор Бакалово,
община Крушари, област Добрич, считано от
1.ІХ.2010 г. Децата, посещаващи ПДГ с. Ефрейтор
Бакалово – 8 на брой, се пренасочват към ЦДГ с.
Телериг. Задължителната документация на ПДГ
с. Ефрейтор Бакалово да се приеме и съхранява
в ЦДГ с. Телериг.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета на община Крушари.
5656

Кмет: Д. Стефанов

ЗАПОВЕД № РД-08-265
от 15 юни 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 6/49 от 25.V.2010 г. на заседание на Общинския
съвет – с. Крушари, община Крушари, област Доб
рич, закривам ЦДГ с. Северци, община Крушари,
област Добрич, считано от 1.ІХ.2010 г. Децата,
посещаващи ЦДГ с. Северци – 12 на брой, се пренасочват към ЦДГ с. Крушари. Задължителната
документация на ЦДГ с. Северци да се приеме
и съхранява в ЦДГ с. Крушари.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета на община Крушари.
Кмет: Д. Стефанов
5657
ЗАПОВЕД № РД-08-266
от 15 юни 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 6/48 от 25.V.2010 г. на заседание на Общинския
съвет – с. Крушари, община Крушари, област Доб
рич, закривам ЦДГ с. Загорци, община Крушари,
област Добрич, считано от 1.ІХ.2010 г. Децата,
посещаващи ЦДГ с. Загорци – 12 на брой, се пренасочват към ЦДГ с. Крушари. Задължителната
документация на ЦДГ с. Загорци да се приеме
и съхранява в ЦДГ с. Крушари.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета на община Крушари.
5658

Кмет: Д. Стефанов

ЗАПОВЕД № РД-08-267
от 15 юни 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и Решение
№ 6/50 от 25.V.2010 г. на заседание на Общинския
съвет – с. Крушари, община Крушари, област Доб
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рич, закривам ЦДГ с. Абрит, община Крушари,
област Добрич, считано от 1.ІХ.2010 г. Децата,
посещаващи ЦДГ с. Абрит – 10 на брой, се пренасочват към ЦДГ с. Коритен. Задължителната
документация на ЦДГ с. Абрит да се приеме и
съхранява в ЦДГ с. Коритен.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмета на община Крушари.
5659

Кмет: Д. Стефанов

74. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 686/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Валентина Владимирова Стойчева – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от дванадесет месеца.
5676
75. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 691/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Валя Любенова Симеонова-Нури – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от дванадесет месеца.
5677
76. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 49, ал. 1 във
връзка с чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по д. д. № 685/2009
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Валентин Маринов Шейретов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от дванадесет месеца.
5678
25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
Заповед № РС-32 от 25.VІ.2010 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-5 от 23.ІV.2007 г. за
обект: АМ „Люлин“. Софийски околовръстен
път – Пътен възел „Даскалово“ от км 0+000 до
км 19+135.21: 1. преработен проект за тунел от
км 7+320 до км 7+760; 2. преработен проект за
тунел от км 10+160 до км 10+469. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ пред Върховния административен
съд чрез МРРБ.
5675
786. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина – София, на основание
чл. 50, ал. 1 във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 1 и 2 ЗВО,
решение на Академичния съвет от 3.VІ.2010 г. и
чл. 17 и чл. 24, ал. 2 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява
конкурси за: асистенти по: 03.03.01 терапевтична
стоматология – един за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“, един за нуждите на катедра „Пародонтология“ и един за преподаване на
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дисциплината „Дентална клинична алергология“ в
катедра „Образна и орална диагностика“; 03.03.04
хирургична стоматология – трима за нуждите на
катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“;
доцент по 03.03.01 терапевтична стоматология за
нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Прием на документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина, ул.
Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и
от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
5727
33. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурс за асистент по
05.04.02 българска литература (старобългарска
литература) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ж.к. Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056/858-210.
5688
4. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за асистенти по: автоматизация
на производството – един за катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“; математика – двама за
катедра „Алгебра и геометрия“; физика – двама
за катедра „Физика“; токозахранващи устройства – един; безжични технологии за пренос
на данни – един за катедра „Комуникационна
техника и технологии“; двигатели с вътрешно
горене – един; възрастова психология и педагогическа психология – един; история на България – един за катедра „Педагогика, психология и
история“; ергономия и промишлен дизайн – един
за катедра „Промишлен дизайн“; промишлена
топлотехника – един за катедра „Топлотехника,
хидро- и пневмотехника“; математическо моделиране и приложения на математиката – един за
катедра „Числени методи и статистика“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в отдел „КНП“,
стая 324А, тел. 082/888-455.
5717

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
Правила за регулиране на достъпа, движението
и паркирането на МПС в резерват „Старинен
Пловдив“ и подстъпите към него и Проект за
охрана на резерват „Старинен Пловдив“ на „Общинска охрана“ – ЕАД, Пловдив, от страна на
жалбоподателя Георги Василев Ташев, по което
е образувано административно дело № 1091/2009
на Административен съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 20.ІХ.2010 г. в 9,15 ч.
5650
Административният съд – Пловдив, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
на Решение № 625, прието с протокол № 33 от
заседание на Общинския съвет „Родопи“, проведено на 9.ІV.2010 г., с което решение е прието
повторно Решение № 601, прието с протокол
№ 32 от 19.ІІІ.2010 г. на общинския съвет, като
незаконосъобразни и се иска потвърждаването
на Решение № 538 от 28.ХІІ.2009 г., от страна на
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жалбоподателя Йордан Георгиев Шишков – кмет
на Община „Родопи“, област Пловдив, по което
е образувано адм.д. № 911/2010 на Административен съд – Пловдив. Делото е насрочено за
29.ІХ.2010 г. в 14,45 ч.
5651
Пазарджишкият окръжен съд призовава Олга
Леонидовна Джалева (Золотарева), родена на
26.ХІ.1958 г. в град Старий Оскол, Белгородска
област, Руска федерация, гражданство – Руска
федерация, с неизвестен адрес на територията
на България, да се яви в съда на 29.ІХ.2010 г. в
10,45 ч. като ответница (преживяла съпруга на
починалия Атанас Борисов Джалев от Пазарджик) по в. гр. д. № 459/2010 по описа на съда,
образувано по жалба от Общинската служба по
земеделие – Пазарджик, против решение на Пазарджишкия районен съд, постановено по гр. д.
№ 1649/2009 по предявен от службата иск с правно
основание чл. 270, ал. 2 ГПК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5704
Районният съд – гр. Генерал Тошево, призовава Сердар Карабаш, роден на 14.ХІ.1978 г. в
Република Турция, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 4.Х.2010 г. в 10 ч. като ответник по
гр. д. № 00105/2010, заведено от Гюлсевим Амид
Карабаш, по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 във
връзка с ал. 1 ГПК.
5746
Районният съд – гр. Кнежа, гр. колегия, призовава Донко Цолов Донков с последен адрес
София, ул. Екзарх Стефан (Георги Костов) 55,
кв. Надежда, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 29.ІХ.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр. д. № 378/99, заведено от Тодор К. Пешунов,
Иванка А. Пешунова, Красимир Т. Костов. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5745
Кюстендилският районен съд, гр. колегия, Х
състав, призовава Бейта Халити с последен адрес
Кюстендил, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 9.ІХ.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 490/2010, заведено от Илиана Василева
Халити, за развод (чл. 49, ал. 1 ГПК). Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
5744
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
84 състав, призовава Джейсън Роналд Джардийн, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
28.ІХ.2010 г. в 14 ч. и 30 мин. като ответник по
гр. д. № 420/2010 г., заведено от Камелия Анатолиева Джардийн, с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5702
Софийският районен съд, 33 състав, призовава Хосе Коста Трачсел с последен известен
адрес София, бул. България 111, корпус В, ап. 1
(1 – 4), сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 6.Х.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
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№ 45893/2009, заведено от „Бул Сървис“ – ЕООД.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
5703
Видинският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД уведомява, че има образувано
гр. д. № 77/2010, гражданско отделение, въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност срещу Ромео Зоров Атанасов
с постоянен адрес Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ
№ 2, и Жанета Сашкова Атанасова с постоянен
адрес София, ж. к. Люлин, бл. 706, вх. Б, ет. 8,
ап. 51, с цена на иска 435 573,02 лв., същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание
на 7.ХІІ.2010 г. в 9 ч. за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
От Ромео Зоров Атанасов и Жанета Сашкова
Атанасова:
1). поземлен имот 10971.508.637 по кадастралната карта на гр. Видин, ул. Цар Иван Асен ІІ
№ 148, целият с площ 11 056 кв. м, идентичен с
поземлен имот 637 в кв. Нов път по предишен
кадастрален план на гр. Видин, с площ 11 278
кв. м, по нотариален акт за собственост, заедно
с построените в имота на фаза груб строеж:
масивна сграда с предназначение: жилищна
сграда – еднофамилна, със застроена площ 35 кв.
м, представляваща самостоятелен обект с идентификационен № 10971.508.637.1; масивна сграда с
предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, на един етаж със застроена площ 146 кв. м,
представляваща самостоятелен обект с идентификационен № 10971.508.637.3; масивна сграда с
предназначение: селскостопанска сграда, на един
етаж със застроена площ 596 кв. м, представляваща самостоятелен обект с идентификационен
№ 10971.508.637.4; масивна сграда с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ 96 кв. м, представляваща самостоятелен
обект с идентификационен № 10971.508.637.5;
масивна сграда с предназначение – селскостопанска сграда на един етаж, със застроена площ
53 кв. м, представляваща самостоятелен обект с
идентификационен № 10971.508.637.6, и масивна
сграда с предназначение: сграда за търговия, на
един етаж със застроена площ 87 кв. м, представ
ляваща самостоятелен обект с идентификационен
№ 10971.508.637.7, които сгради съгласно н.а. за
собственост № 103, т. ХІІІ, н.д. № 2795/2006 на
СВ – АВ Видин, представляват масивна сграда – жилище на един етаж със застроена площ
144 кв. м и мазе с площ 10,50 кв. м; масивна сграда – жилище на един етаж със застроена площ 70
кв. м; масивна сграда – гараж на един етаж със
застроена площ 84 кв. м; второстепенна сграда със
застроена площ 220 кв. м, навес с оградни стени
с площ 575 кв. м и търговски обект – магазин за
хранителни стоки, със застроена площ 89,55 кв.
м, при граници на имота по акт за собственост:
имот № 194003 на Община Видин и кадастрален
№ 000698 др. сел. територия и при съседи по
кадастралната карта: 10971.508.650, 10971.508.636,
10971.508.638, 10971.508.621;
2). ремарке за л.а. туристическо, рама № 200074
с ДК № ВД1242ЕА, придобито на 12.V.1992 г.;
3). наличности по банкови сметки в размер
78,76 лв.;
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4). сумата от 19 000 лв. и сумата от 13 962,77 лв.,
представл яващи левовата равностойност на
7 159,05 евро – внесени и изтеглени по банкови
сметки и депозити в БДСК – ЕАД:
4.1.) сумата от 12 126,15 лв., представляващи
левовата равностойност на 6200 евро – внесени
и изтеглени по банкова сметка в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
От Ромео Зоров Атанасов и Жанета Сашкова
Атанасова:
1). от продаден недвижим имот (в режим на
СИО) – сумата 21 110 лв.;
2). от продадено МПС (в режим на СИО) – сумата 200 лв.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в този процес, че
могат да всъпят в делото, като предявят своите
претенции пред Видинския окръжен съд не покъсно от два месеца от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
5652
Шуменският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 378/2010 по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност срещу: Димитър Василев
Курдов, с постоянен и настоящ адрес Търговище,
ул. Христо Ботев 24, вх. А, ет. 2, ап. 2; и „Лоджистик“ – ЕООД, ЕИК 103871401, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Златен рог 22, ет. 10, офис 26, с представител и управител Димитър Василев Курдов,
понастоящем Красимира Антонова Дончева, с
което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и
решение № 284 от 21.ХІ.2007 г. на КУИППД е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 435 035,84 лв.: имот
с кадастрален идентификатор 73626.504.505 (стар
№ 3117, парцел IX, в кв. 14) с площ 7258 кв.м
съгласно кадастралната карта на гр. Търговище,
одобрена със Заповед № РД-18-18 от 17.VІ.2005 г.
на ИД на АК, промишлена зона, урбанизирана
територия с начин на трайно ползване – „За
дърводобивна и дървообработваща промишленост“, при съседи съгласно скица на ПИ №1402
от 14.І V.2010 г.: 73626.504.507; 73626.504.506;
73626.504.503; 73626.504.502 и построените в него:
1.1. промишлена сграда, двуетажна, със застроена площ 402 кв.м с кадастрален идентификатор
73626.504.505.1; 1.2. промишлена сграда, едноетажна, със застроена площ 364 кв.м с кадастрален
идентификатор 73626.504.505.2; 1.3. промишлена
сграда, едноетажна, със застроена площ 51 кв.м
с кадастрален идентификатор 73626.504.505.3; 1.4.
промишлена сграда, едноетажна, със застроена
площ 4250 кв.м с кадастрален идентификатор
73626.504.505.4; 1.5. промишлена сграда, едно
етажна, със застроена площ 59 кв.м с кадастрален идентификатор 73626.504.505.5, придобити от
„Лоджистик“ – ЕООД, с договор за покупко-продажба на търговско предприятие по реда на чл. 15
ТЗ от „Стария дъб“ – ЕООД, ЕИК 835014925, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения в състав на търговското предприятие;
имот с кадастрален идентификатор 73626.504.507
с площ 5552 кв.м съгласно кадастралната карта
на гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД-
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18-18 от 17.VІ.2005 г. на ИД на АК, промишлена
зона, урбанизирана територия с начин на трайно
ползване „За второстепенна улица“ при съседи:
№ 73626.504.505; № 73626.504.510; № 73626.504.291;
№ 73626.504.509; № 73626.504.383; № 73626.504.354;
№ 73626.504.616; № 73626.504.508; № 73626.504.506;
№ 73626.504.503; № 73626.504.272; № 73626.504.502,
и построените в него: промишлена сграда с кадастрален идентификатор 73626.504.507.1 със ЗП
32 кв.м, едноетажна; промишлена сграда, с кадастрален идентификатор 73626.504.507.2 със ЗП
82 кв.м, едноетажна; 1.3. промишлена сграда, с
кадастрален идентификатор 73626.504.507.3 със
ЗП 10 кв.м, придобити от „Лоджистик“ – ЕООД,
с договор за покупко-продажба на търговско
предприятие по реда на чл. 15 ТЗ от „Стария
дъб“ – ЕООД, ЕИК 835014925, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения в
състав на търговското предприятие; имот с кадастрален идентификатор 73626.504.508 с площ 4177
кв.м (стар идентификатор 3114, парцел XXXVII, кв.
14) съгласно кадастралната карта на гр. Търговище,
одобрена със Заповед № РД-18-18 от 17.VІ.2005 г.
на ИД на АК, изменена със Заповед КД-14-25-305
от 22.ІІІ.2006 г. на началника на СГКК Търговище, промишлена зона, урбанизирана територия
с начин на трайно ползване „За друг вид озеленяване“ при съседи съгласно скица на поземлен
имот № 1405 от 14.ІV.2010 г. на СГКК Търговище: 73626.504.507; 73626.504.509; 73626.504.383;
7362 6. 50 4. 529; 73 62 6. 50 4. 52 4; 73 62 6. 50 4. 52 5;
73626.504.526; 73626.504.271; 73626.504.272, придобити от „Лоджистик“ – ЕООД, с договор за
покупко-продажба на търговско предприятие по
реда на чл. 15 ТЗ от „Стария дъб“ – ЕООД, ЕИК
835014925, като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения в състав на търговското
предприятие; имот с кадастрален идентификатор
73626.504.509 с площ 873 кв.м (стар идентификатор 3114, парцел XXXVIII, кв. 14) съгласно
кадастралната карта на гр. Търговище, одобрена
със Заповед № РД-18-18 от 17.VІ.2005 г. на ИД
на АК, изменена със Заповед КД-14-25-305 от
22.ІІІ.2006 г. на началника на СГКК Търговище,
промишлена зона, урбанизирана територия с
начин на трайно ползване „За друг обществен
обект, комплекс“ при съседи съгласно скица
на поземлен имот № 1406 от 14.ІV.2010 г. на
СГКК Търговище: 73626.504.383; 73626.504.529;
73626.504.508; 73626.504.507, придобити от „Лоджистик“ – ЕООД, с договор за покупко-продажба
на търговско предприятие по реда на чл. 15 ТЗ
от „Стария дъб“ – ЕООД, ЕИК 835014925, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения в състав на търговското предприятие;
имот с кадастрален идентификатор 73626.504.510
с площ 593 кв.м (стар идентификатор 3114, парцел
X, кв. 14) съгласно кадастралната карта на гр.
Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18 от
17.VІ.2005 г. на ИД на АК, изменена със Заповед
КД-14-25-305 от 22.ІІІ.2006 г. на началника на
СГКК Търговище, промишлена зона, урбанизирана територия с начин на трайно ползване „За
друг вид озеленени площи“ при съседи съгласно
скица на поземлен имот № 1407 от 14.ІV.2010 г.
на СГКК Търговище: 73626.504.291; 73626.504.507;
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73626.504.502; 73626.504.272 заедно с построената
в имота: сграда с идентификатор 73626.504.510.1
с площ 23 кв.м едноетажна, масивна с дървен
гредоред, с предназначение друг вид сграда за
обитаване (портиерна), придобити от „Лоджистик“ – ЕООД, с договор за покупко-продажба
на търговско предприятие по реда на чл. 15 ТЗ
от „Стария дъб“ – ЕООД, ЕИК 835014925, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения в състав на търговското предприятие; наличната сума по банкова сметка IBAN:
BG24 RZBB 9155 1064 1711 20, при ТБ „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр „Лоджистик“ – ЕООД, ЕИК 103871401; наличната сума
по банкова сметка IBAN: BG41 PIRB 8079 1600
3546 51, при ТБ „Банка Пиреос България“ – АД,
с титуляр „Лоджистик“ – ЕООД, ЕИК 103871401.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 2, чл. 1, ал. 2 ЗОПДИППД от „Лоджистик“ – ЕООД, ЕИК 103871401, с представител,
управител и едноличен собственик на капитала
Димитър Василев Курдов се отнемат: сумата
от продажбата на недвижим имот с нотариален акт № 192, том I, рег. № 1501, дело № 89 от
24.ІІІ.2006 г. на нотариус № 317 (вписан акт № 106,
том III, дело № 589/2006, дв. вх. рег. № 1109 от
27.ІІІ.2006 г. на Службата по вписвания – Търговище), поправен с нотариален акт №17, том
XIV, рег. № 12093, дело №1246 от 1.Х.2007 г. на
нотариус № 496 (вписан акт № 5, том XIII, дело
№ 2937/2007, дв. вх. рег. № 5094 от 1.Х.2007 г. на
Службата по вписвания – Търговище), в размер
49 000 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт № 191, том I, рег. № 1570,
дело № 88 от 24.ІІІ.2006 г. на нотариус № 317
(вписан акт № 107, том III, дело № 590/2006, дв.
вх. рег. № 1110 от 27.ІІІ.2006 г. на Службата по
вписвания – Търговище), поправен с нотариален
акт № 48, том II, рег. № 1930, дело № 117 от
12.ІV.2006 г. на нотариус № 317 (вписан акт № 62,
том IV, дело № 768/2006, дв. вх. рег. № 1426 от
12.ІV.2006 г. на Службата по вписвания – Търговище), поправен с нотариален акт № 18, том
XIV, рег. № 12094, дело № 1247 от 1.Х.2007 г. на
нотариус № 496 (вписан акт № 4, том XIII, дело
№ 2935/2007, дв. вх. рег. № 5092 от 1.Х.2007 г. на
Службата по вписвания – Търговище), в размер
28 000 лв.; сумата от продажбата на недвижим
имот с нотариален акт № 100, том II, рег. № 2370,
дело № 138/2006 г. на нотариус № 317, вписан
акт № 22, том V, дело № 965/2006 г., дв. вх. рег.
№ 1692 от 3.V.2006 г., в размер 30 000 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 3,
ал. 1 и чл. 1, ал. 2 ЗОПДИППД от Димитър Василев Курдов се отнемат 50 дружествени дяла от капитала на „Лождистик“ – ЕООД, ЕИК 103871401,
регистрирано с решение от 30.ІV.2004 г. по ф. д.
№ 1083/2004 по описа на Варненския окръжен
съд, пререгистрирано в търговския регистър, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Лозенец“, ул. Златен рог 22, ет. 10, офис 26, на
стойност 5000 лв.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми по реда на чл. 29 ЗОПДИППД найкъсно в първото заседание по делото, насрочено
за 13.Х.2010 г. от 9,30 ч.
5845
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 6950/2003 вписва промени
за „Младстрой“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Младен Георгиев Кузманов на Георги Младенов Кузманов; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Младен Георгиев Кузманов; вписва като едноличен собственик на капитала Георги Младенов
Кузманов; вписва като управител Ася Емилова
Кръстева, която ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов устав.
2335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф. д. № 1877/2004 вписва промени за „Кари 91“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Александър Николов
Попдимитров на Катрин Кирилова Дукова и 25
дружествени дяла от Станка Миланова Йосифова
на Александър Георгиев Николов; заличава като
съдружници Александър Николов Попдимитров
и Станка Миланова Йосифова; вписва като съдружници Катрин Кирилова Дукова и Александър Георгиев Николов; заличава като управител
Александър Николов Попдимитров; вписва като
управител Катрин Кирилова Дукова, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
2336
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 6969/2004 вписва промени
за „Флоренция бус – София“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик на капитала „Флоренция бус“ – АД, Италия, Флоренция; вписва като
едноличен собственик на капитала „Флоренция
бус“ – ООД, Италия, Флоренция, вписано във
фирмен регистър на Флоренция под № 05763690483;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
2337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф. д. № 9071/2004 вписва промени за „Любо
тур“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Анка Богомилова Маринова; вписва
като член на съвета на директорите Александра
Христова Айкова; заличава като изпълнителен
директор Анка Богомилова Маринова; вписва като
изпълнителен директор Албена Вълкова Корчева.
2338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 182/2004 вписва промени
за „Хостинг“ – ООД: заличава като управител
Богомил Иванов Павлов; вписва като управител
Антон Александрович Титов, който ще управлява
и представлява.
2339
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 10611/2004 вписва промени
за „Бекском“ – ЕООД: вписва промяна в предмета
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; вписва актуализиран учредителен акт
на дружеството.
2340
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф. д. № 3820/2004 вписва промени
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за „Коген инженеринг“ – ООД: заличава като
съдружници Стилиян Дакев Карагьозов, Асен
Николов Асенов и Теню Борисов Иванов; вписва
прехвърляне на 3 дружествени дяла от Стилиян
Дакев Карагьозов на Стефан Маринов Манев, 3
дружествени дяла от Асен Николов Асенов на
Стефан Маринов Манев и 3 дружествени дяла от
наследниците на Теню Борисов Иванов на Стефан Маринов Манев; дружеството продължава
дейността си като „Коген инженеринг“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Стефан
Маринов Манев; премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Христо Смирненски 54, вх. А; вписва нов
учредителен акт.
2341
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф. д. № 4007/2004 вписва промени за „Реал
трейд“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Лозенец“, кв.
Лозенец, ул. Козяк 7; вписва нов учредителен акт.
2342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф. д. № 14237/2004 вписва промени
за „Атендит“ – ООД: заличава като управител
Димитър Сергиев Манолов; вписва като управител
Момчил Димитров Аврамов, който ще управлява
и представлява дружеството.
2343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 12005/2004 вписва промени
за „Фили – 2004“ – ЕООД: вписва като управител
Борислав Алексеев Фикинчев; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Вера
Валентинова Фикинчева и Борислав Алеексеев
Фикинчев заедно и поотделно.
2344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 6749/2004 вписва промени
за „Стилтекс – 1“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла, както и 1/2 от 1 дял,
притежаван съвместно с Христо Веселинов
Минковски, от Пламен Огнянов Църноречки на
Христо Веселинов Минковски; заличава като
съдружник и управител Пламен Огнянов Църноречки; дружеството продължава дейността си
като „Стилтекс – 1“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала и управител Христо Веселинов Минковски; дружеството ще се управлява и
представляваэ от Христо Веселинов Минковски;
вписва нов устав.
2345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 18902/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ресторант
Хортица“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Бенковски
18, с предмет на дейност: ресторантьорство,
хотелиерство, консултантска, посредническа и
рекламна дейност, импортна и експортна дейност,
производство на хранителни и нехранителни стоки, туристическа дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон и за която не се
изисква предварително разрешение (лицензия)
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от държавен орган. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Стефанов Кунчев, Андрей Куропаткин,
Николай Василев Такев и Мария Красимирова
Илиева и се управлява и представлява от Зорница
Йонкова Михайлова.
2346
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 18552/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Лутурна“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Пиротска 45,
ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговия с алкохол и
тютюневи изделия (след лиценз), хотелиерство и
ресторантьорство (след лиценз), туроператорска
и туристическа агентска дейност (след лиценз),
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, маркетингови проучвания
в страната и в чужбина, производство, обработка
и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени и хранителни стоки, строителни и
строително-ремонтни дейности, както и всякаква
друга дейност, разрешена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гедрюс Казанавичюс, Саулюс Варнаускас, Робертас Гутаускас, Видмантас Дамбраускас,
Виргаудас Дамбраускас и Аудрюс Юконис и се
управлява и представлява от Саулюс Варнаускас.
2347
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19021/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хараламбус Калогиру“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“,
ж. к. Изток, парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис
404, с предмет на дейност: бизнес консултации,
търговия с недвижими имоти, посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, внос, износ на продукти на
хранително-вкусовата промишленост, комисионна, спедиционна дейност, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги в
страната и в чужбина, търговия с твърди и течни
горива, търговия с резервни части нови и втора
употреба и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Хараламбос Калогиру, който го управлява и представлява.
2348
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18470/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ауто дип“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, ж.к.
Ботунец 2, бл. 15, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: таксиметрови услуги, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
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и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Андрей Иванов
Драгомиров, който го управлява и представдлява.
2349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18581/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дени – 04“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, бул. Цариградско шосе 103, бл. 115, ет. 10,
ап. 47, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Найден Кирилов Янакиев,
който го управлява и представлява.
2350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 13309/2007 вписва промени за „Нолина“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
100 дружествени дяла от Лукас Лука на Георгиос
Леониду; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Лукас Лука; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Георгиос Леониду, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
2351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18594/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ингреда“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно
село, ул. Хризантема 10 – 12, ет. 5, ап. 19 – 20, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
интернет търговия, външнотърговска дейност,
транспортна, превозна, спедиторска, рекламна,
складова, лизингова и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, внос, износ,
реекспорт, бартер и други специфични външнотърговски операции, издателска и продуцентска
дейност, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност и съгласно изискванията на
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Туи инвестмънт“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя Атанаска
Иванова Ангелова.
2352
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 18742/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Славянска
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риъл истейт“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Славянска 2, с предмет на дейност: консултации на
предприятия относно капиталовата им структура, корпоративна стратегия и свързани с това
въпроси, проучвания, анализи и консултации за
придобиване и управление на дялови участия,
закупуване, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., разпределен в 100 налични поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1000 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Цветелина Бориславова Карагьозова – председател,
Мартин Бойчев Ганев – изпълнителен директор,
Томас Отто Хансон и Биргир Мар Рагнарсон,
и се представлява от изпълнителния директор
Мартин Бойчев Ганев.
2353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18798/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бит интеграл
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Люлин планина
4, с предмет на дейност: покупка на стоки, недвижими имоти и/или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строителство, изпълнение на строително-монтажни работи и довършителни работи, продажба
на имоти, производство и продажба на стоки,
търговско представителство и посредничество,
рекламна и информационна дейност, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки по внос и износ на стоки и материали и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капиал 5000 лв., със съдружници Такухи Жирайр
Салмастиян и Бойчо Блажев Блажев, който го
управлява и представлява.
2354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.XI.2007 г. по ф.д. № 4660/2007 вписва промени за „София инвест дивелъпмънт“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от
„София истейтс едно“ – ЕООД, на „Бългериън
пропърти девелъпмънтс“ – ЕООД, 16 дружествени дяла от „София истейтс едно“ – ЕООД, на
„Феърплей интернешънъл“ – АД; дружеството
продължава дейността си като „София истейтс
дивелъпмънт“ – ООД; променя наименованието
на „София истейтс дивелъпмънт“ – ООД; вписва
като съдружници „Феърплей интернешънъл“ – АД
(рег. по ф.д № 18066/93 по описа на СГС), и
„Бългериън пропърти девелъпмънтс“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 11265/2004 по описа на СГС);
дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Трифон Славов Трифонов, като
управителят може да сключва следните сделки
само при наличието на предварително съгласие
на общото събрание на дружеството: продажба
или обременяване на значителни части или на
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цялото предприятие на дружеството; откриване
или закриване на клонове на дружеството, както
и участие в други дружества, придобиване, обременяване и отчуждаване на недвижими имоти и
вещни права върху тях от името и за сметка на
дружеството; сделки на стойност над 100 000 лв.
за еднократно действие и до 200 000 лв. в рамките на един календарен месец, вкл. ползване,
респ. предоставяне на кредити, предоставяне на
гаранции по кредити, поръчителство и поемане
на менителнични задължения; трудови договори с
месечно възнаграждение, надхвърлящо 10 000 лв.,
опрощаване, отсрочване, разсрочване на задължения към дружеството на съдружници, служители
на дружеството или трети лица.
2355
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18646/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стройко 9001“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Сердика“, ул.
Странджа 132, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
проектиране, строителство, довършителни строителни работи, топлоизолации и хидроизолации,
обзавеждане, саниране на сгради, управление и
поддръжка на етажна собственост, маркетингови
проучвания, разработване на финансови проекти,
посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, търговия с недвижим имоти,
както и друга стопанска дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Огнян Венциславов Крумов, който
го управлява и представлява.
2356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18927/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Ед же
констракшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 4,
Шоурум София, пред бл. 467, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговска дейност, всякаква
строителна дейност, производство и търговия със
строителни материали, с животинска и селскостопанска продукция, експлоатация на магазини
за хранителни стоки и заведения за обществено
хранене и бързи закуски, представителство (без
процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, вътрешна и международна туристическа, транспортна дейност
и всякакви други дейности и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Надир Йълмаз,
Тахир Йлмаз, Огуз Тевфик Карагьоз и Мустафа
Саръгюл и се управлява и представлява от Надир Йълмаз.
2357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 15625/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Уайт фър
вали – апартамент А 4 Азалия хаус“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис I № 44Б, партер, с
предмет на дейност: покупко-продажба, отдаване
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под наем и управление на недвижими имоти и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Пол Ричард Далби и
Карол Анн Далби и се управлява и представлява
от Артур Саркис Асланян.
2358
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 18524/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„България груп“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Г.
Бенковски 6, ет. 1, с предмет на дейност: строителство на собствени и чужди сгради, ремонт
и обзавеждане, продажба на собствени и/или
чуждестранни недвижими имоти, маркетинг и
мениджмънт в областта на недвижимите имоти,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги, външнотърговска дейност – внос, износ и реекспорт, както
и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с
номинална стойност 50 лв. всяка една, с едноличен
собственик на капитала „България Инвестмънт
Груп“ – ЕООД, със съвет на директорите в състав: Валентин Рангелов Милушев, Петър Петров
Христов и Рон Дихно, и се представлява от
изпълнителните директори Валентин Рангелов
Милушев, Петър Петров Христов и Рон Дихно
заедно и поотделно.
2359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18502/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„А млив“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 181, ет. 9, ап. 41, с предмет на
дейност: покупка на движими и недвижими
вещи с цел продажба, производство на стоки
и услуги с цел продажба, сделки с обекти на
интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
счетоводни услуги, комисионни, спедиционни,
превозни и сксладови сделки, консултантски,
рекламни, издателски, туристически, програмни, имп ресарск и и информационни усл у ги,
лизинг, таксиметрови и автосервизни услуги,
проектиране, маркетинг, дизайн, миниджмънт,
хотелиерство, ресторантьорство, кафетери я,
сладкарство, кетъринг, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителноремонтни услуги, посредничество при сделки с
недвижими имоти, бартерни сделки, покупка на
хранителни стоки с цел продажба, производство,
преработка и прода жба на селскостопанска
продукция, организиране и експлоатация на
салони за красота, козметични и фризьорски
услуги, масаж, вътрешно- и външнотърговска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Вилма Бойкова Антонова, която го
управлява и представлява.
2360
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 18273/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Уъркинг кепитъл мениджмънт България“ – ЕАД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Васил Левски 38, с предмет на дейност: придобиване на вземания от всякакъв вид и произход,
изготвяне на търговска информация, анализи и
изследвания върху портфейли с вземания за придобиване и/или за управление за чужда сметка,
предоставяне на консултации с оглед планиране
управлението на активния и пасивен цикъл на
вземането във всичките му съставни фази, вкл.
при придобиване на вземането, телефонно управление на вземането, включващо извършване чрез
телефонни или телематични средства на всички
дейности, целящи бързото преобразуване на вземания на трети лица в ликвидност, управление
на недвижими имоти, застрахователно посредничество и посредничество при предоставяне на
услуги по факторинг, придобиване и управление
на дялови участия, финансов лизинг, предоставяне
на финансиране и заеми със средства, които не
са набрани чрез публично привличане на влогове
или други възстановими средства, вкл. факторинг
и форфетинг, цесии на вземания, управление и
организиране предоставянето на програмни услуги
или услуги по обработка на данни, обучение и
подготовка на персонал, проучвания и консултации на потенциални инвеститори и последващо
управление на портфейл вземания, лизингови услуги, вкл. при наемане на персонал, изследвания,
проучвания и анализи в областта на икономиката
и финансите, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, съгласно изключението,
предвидено в чл. 54, ал. 11, т. 2 във връзка с
чл. 54, ал. 1, 2 и 3 ЗППЦК и в чл. 4, ал. 1, т. 2 във
връзка с чл. 5, ал. 1, 2 и 3 от Закона за пазарите
на финансови инструменти; дружеството може
също да предоставя на дружеството учредител
и едноличен собственик на капитала – УКМГ
„Уъркинг Кепитъл Мениджмънт Груп“ – АД, на
дъщерните дружества на дружеството учредител
и на собствените си дъщерни дружества следните
услуги: операции с инструменти на паричния пазар
(чекове, менителници, депозитни сертификати и
др.), операции с финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени
проценти, ценни книжа, консултации относно
капиталова структура, промишлена стратегия
и свързани с това въпроси, както и консултационни услуги, свързани със сливания и покупка
на предприятия и проучване на предприятия,
управление или консултации по управление на
имущество, съхраняване и администриране на
ценни книжа. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 500 обикновени
поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 100 лв. всяка една, с едноличен
собственик на капитала „Уъркинг Кепитъл Мениджмънт Груп“ – АД, Люксембург, със съвет на
директорите в състав: Винченцо Поллани – председател, Микеле Скандролио – зам.-председател,
Жан-Ришар Жорж Жан-Батист Дебре, Фабио
Силвио Солдати и Хуан Пердони – изпълнителен
директор, и се представлява от изпълнителния
директор Хуан Пердони.
2361
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 4233/91 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Алдега – Александър Попов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Алдега – Ники“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 17350/2007 по описа на СГС).
2362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 11342/2007 вписва промени за „М – строй – инженеринг“ – ЕОД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Румен
Василев Борисов на Християн Стефанов Наумов;
заличава като едноличен собственик и управител
Румен Василев Борисов; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Християн
Стефанов Наумов; премества седалището и адреса на управление в София, район „Витоша“,
кв. Студентски град, бл. 8, офис 2; дружеството
ще се управлява и представлява от Християн
Стефанов Наумов; вписва нов учредителен акт.
2363
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 8879/2007 вписва промени за „Пи Ар
студио България“ – ООД: вписва прехвърляне на
22 дружествени дяла от Стоян Димов Витанов на
Янка Калчева Стоянова и 22 дружествени дяла
от Гради Стаматов Градев на Калоян Иванов
Иванов; заличава като съдружници Стоян Димов Витанов и Гради Стаматов Градев; заличава
като управител Гради Стаматов Градев; вписва
като съдружник Янка Калчева Стоянова; вписва
като управител Калоян Иванов Иванов; вписва
промяна в адреса на управление – София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров
56; вписва промяна на дружествения договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Калоян Иванов Иванов.
2364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 3073/2007 вписва промени
за „Би Ес проект“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Иван Христов Христов на Тома Огнянов Чакалов; заличава като
съдружник и управител Иван Христов Христов;
дружеството продължава дейността си като „Би
Ес проект“ – ЕООД, с едноличен собственик
Тома Огнянов Чакалов, който го управлява и
представлява; вписва нов учредителен акт.
2365
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 13021/2007 вписва промени за „Калман
енд партнерс“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Оборище“,
ул. Струма 2; допълва предмета на дейност със:
„покупко-продажба на недвижими имоти или
отдаване на имоти под наем“.
2366
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 5762/2007 вписва промени за „Пегаз моторс“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Теменужка Методиева Станева;
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Теменужка Методиева Станева на Алиан Юриев
Андрианов; вписва като едноличен собственик на
капитала Алиан Юриев Андрианов; вписва като
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управител Андрей Цветанов Йонов; дружеството
ще се управлява и представлява от Теменужка
Методиева Станева и Андрей Цветанов Йонов;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
2367
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 14100/2007 вписва промени за „Активити
партнерс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 52 300
дружествени дяла от „Ботонакис“ – ЕООД, на
„Мираж трейд“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик „Ботонакис“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик „Мираж трейд“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 11311/2000 по описа на СГС); заличава
като управител Атанасиос Ботонакис; вписва като
управител Кирил Валентинов Маринов, който ще
управлява и представлява дружеството.
2368
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 10156/2007 вписва промени за „Дейзи – Фарм“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Йорданка Трифонова Щилянова; вписва
прехвърляне на 24 дружествени дяла от Йорданка
Трифонова Щилянова на Цветелина Иванова Венкова; дружеството продължава дейността си като
„Дейзи – Фарм“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Цветелина Иванова Венкова; вписва
промяна в предмета на дейност: търговия на дребно
с лекарствени продукти съгласно изискванията на
глава Х ЗЛПХМ; дружеството ще се управлява
и представлява от Цветелина Иванова Венкова;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
2369
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 7300/2007 вписва промени за „Сентико“ – ЕООД: вписва като управител Ибрахим
Ахмад Ибрахим; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Али Мрейше Махмуд и Ибрахим Ахмад Ибрахим
заедно и поотделно.
2370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 19860/95 вписва промени за
„Омега – транспорт България“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Румен Цветанов
Пенов; вписва като съдружник Румяна Иванова
Найденова; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Румен Цветанов Пенов на Румяна Иванова Найденова; вписва нов дружествен договор.
2371
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 20047/94 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Иван Ковачев и син“, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Ковачев и син“ – ООД (рег. по
ф.д. № 920/2005 по описа на СГС).
2372
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 18423/92 вписва промени за „Агрогеометър – София“ – ЕАД (в ликвидация): удължава
срока за ликвидацията до 31.XII.2008 г.
2373
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.VIII.2007 г. допуска прилагането
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в търговския регистър по ф.д. № 24937/92 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Самекс“ – ЕООД.
2374
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 224/91 вписва промени
за „Хип Ком“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Пламен Огнянов Църноречки
на Христо Веселинов Минковски; заличава като
съдружник и управител Пламен Огнянов Църноречки; дружеството продължава дейността си като
„Хип Ком“ – ЕООД, с едноличен собственик на
капитала Христо Веселинов Минковски, който
ще го управлява и представлява; вписва устав
на „Хип Ком“ – ЕООД.
2375
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 10030/97 вписва промени за
„Голд кар“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 100 000 лв. на 1 000 000 лв.;
вписва нов дружествен договор.
2376
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.XI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5258/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Буллекс“ – АД.
2377
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 12547/96 вписва промени за „Инж.
Димитър Илиев“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Топ – Диа къмпани“ – ЕООД;
вписва изменение на учредителния акт.
2378
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г.
по ф.д. № 13367/96 вписва промени за „Дилекс
77“ – ЕООД: заличава като управител Димитър
Димитров Найденов; вписва като управител Валентина Стефанова Славева-Найденова; вписва
промяна на наименованието на „Инвар“ – ЕООД;
вписва промяна в предмета на дейност: консултации по управление и стопанска дейност,
търговско представителство и търговия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон;
дружеството ще се управлява и представлява от
Валентина Стефанова Славева-Найденова; вписва
нов дружествен статут.
2379
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 9703/2006 вписва промени за „Интер
имоти 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Христо Василев Каракостов
на Кирил Спиров Тръпчев, 8 дружествени дяла от
Христо Василев Каракостов на Ивелин Димитров
Стоянов и 8 дружествени дяла от Иван Стелиянов
Филипов на Ивелин Димитров Стоянов; заличава като съдружник Христо Василев Каракостов;
вписва като съдружуници и управители Кирил
Спиров Тръпчев и Ивелин Димитров Стоянов;
вписва увеличение на капитала на дружеството от
5000 лв. на 5100 лв.; дружеството ще се управлява
и представлява от Иван Стелиянов Филипов,
Кирил Спиров Тръпчев и Ивелин Димитров
Стоянов заедно и поотделно.
2380
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 2617/2006 вписва промени за „Интер
еър“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Данчо Андреев Тодоров; вписва като
член на съвета на директорите Кирил Валентинов
Захариев и го вписва като председател на съвета
на директорите.
2381
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 1960/2006 вписва промени за „Армони“ – ООД; премества адреса на управление в
София, район „Оборище“, бул. Васил Левски 138;
вписва нов дружествен договор.
2382
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 28.XI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 29392/93 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „България Интернешънъл“ – АД.
2383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 11443/93 вписва промени
за „Булплан“ – ООД: заличава като съдружник
Павел Владимиров Копчев; вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Павел Владимиров
Копчев на „Дизарх“ – ЕООД, представлявано от
Александър Асенов Петрович.
2384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 28493/92 вписва промяна
за „Фаяд“ – ООД: вписва промени в дружествения договор.
2385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 10502/2004 вписва промени
за „Династ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Димитър Стойнов Стоянов
на Наталия Славчова Стоянова; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Стойнов Стоянов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Наталия Славчова Стоянова, която ще управлява и
представлява дружеството.
2386
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф.д. № 1978/2001 вписва промени за „Балкан
Комфорт Д. М. С.“ – ООД: изключва като съдружник Диана Любенова Апостолова; дяловете
на изключения съдружник се разпределят между
останалите съдружници: на Румяна Йорданова
Венкова – 42 дяла, на Ирена Николаева Илиева – 42 дяла, и на Тереза Тодорова Блажева-Маринова – 41 дяла; вписва нов дружествен договор.
2387
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.XII.2007 г. по ф.д. № 1287/2001 вписва промени
за „Кънев 2000“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Димчо Кънев Кънев на
Тоньо Георгиев Георгиев; вписва като съдружник
Тоньо Георгиев Георгиев; дружеството продължава
дейността си като „Кънев 2000“ – ООД; вписва
дружествен договор.
2388
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 7171/2001 вписва промяна за „Ареа – БГ“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление: София, район „Лозенец“,
кв. Лозенец, ул. Якубица 14, ап. 13.
2389
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 13437/2000 вписва промени за „Би Пи Ейч
фрут къмпани“ – ООД: заличава като управител
Богдан Кирилов Чочков; вписва като управител
Владимир Иванов Тинчев; дружеството ще се
управлява и представлява от Владимир Иванов
Тинчев, Христомир Иванов Димчев и Румен
Боянов Захариев заедно и поотделно.
2390
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 14978/99 вписва промени за „Ню момент
ню айдиас компани“ – ЕООД: вписва промяна
на наименованието на едноличния собственик
на капитала на „Ню момент груп“ – ООД (рег.
по ф.д. № 1278/96 по описа на СГС); вписва нов
учредителен акт.
2391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 12870/99 вписва промени за „Пазари
Север“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 387 560 лв. на 1 409 099 лв.,
разпределен на 1 409 099 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. всяка една, съгласно
Решение № 226 от 22.VII.2004 г. и Решение № 92
от 10.II.2005 г. на Столичния общински съвет;
вписва промени в устава, приети с Решение № 92
от 10.II.2005 г. на Столичния общински съвет.
2392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 4085/98 вписва промени
за „К. Берлинов“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Людмила Кирилова
Милушева на Тодор Валентинов Дойнов; вписва
като съдружник и управител Тодор Валентинов
Дойнов; дружеството продължава дейността си
като „К. Берлинов“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Людмила
Кирилова Милушева и Тодор Валентинов Дойнов
заедно и поотделно; вписва дружествен договор.
2393
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г.
по ф.д. № 5674/2007 вписва промени за „Авиогруп
БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Евгени Димитров Андонов на Александър
Петров Младенов и 1 дружествен дял от Евгени
Димитров Андонов на Калин Любенов Мартинов; заличава като съдружник Евгени Димитров
Андонов; вписва нов дружествен договор.
2394
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 3607/2007 вписва прехвърл яне на
предприятието на ЕТ „Монада – 92 – Христо
Христов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Х лебопекарни
Христови“ – АД (рег. по ф.д. № 16270/2007 по
описа на СГС).
2395
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 427/2006 вписва заличаването на „Фодел“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Вишнева 12, ет. 3, ап. 13.
2396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 14075/2006 вписва промени за „Ксил груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Иван Лазаров Гюмов
на Светослав Славчев Рангелов; заличава като
съдружник и управител Иван Лазаров Гюмов;
дружеството продължава дейността си като „Ксил
груп“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала Светослав Славчев Рангелов; вписва
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Светослав Славчев Рангелов.
2397
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 13728/2006 вписва промени за „Агробул 2000“ – ЕООД: вписва като прокурист Янко
Димитров Янков; дружеството ще се управлява
и представлява от Димитър Лазаров Караделиев
и прокуриста Янко Димитров Янков.
2398
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г.
по ф.д. № 6636/2006 вписва промени за „Ем Ди
Ди консулт“ – ООД: вписва като управител Диана
Василева Цанкова; дружеството ще се управлява
и представлява от Диана Недялкова Бояджиева
и Диана Василева Цанкова заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
2399
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 14169/2006 вписва промени
за „Българо-холандски корпоративни услуги и
търговия“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Ербринк и къмпани“ – ЕООД; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
2400
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18533/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Асиса България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Русалийски проход 19, ет. 2, офис 2, с предмет
на дейност: придобиване, проектиране, строеж,
продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, агентски и посреднически услуги, търговско представителство, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 70 000 лв., с едноличен собственик на капитала „Асиса Десаройос
Имобилариос“ – ЕООД, Кралство Испания, и се
управлява и представлява от управителите Франсиско Робледо Субелдия и Педро Гарсия Хименес
заедно и поотделно за разпореждане със суми,
ненадвишаващи 100 000 евро, и само заедно за
разпореждане със суми над 100 000 евро.
2401
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16649/2007 вписа промяна за „СТС фи-
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нанс“ – ЕАД: премества седалището и адреса
на управление от Габрово, ул. Станционна 14,
в София, район „Средец“, ул. Шейново 7, ет. 2.
2402
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№18320/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Владикова консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Младост 4, бл. 446,
вх. 2, ет. 7, ап. 40, с предмет на дейност: консултантска и посредническа дейност при покупкопродажбата на недвижими имоти, оценителска
дейност, посредническа дейност при банково
кредитиране, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, транспортна, дизайнерска, художествена
дейност, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос, износ и реекспорт на стоки,
туризъм и обслужващите го дейности и всякакви
други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Цветелина Христова Владикова, която го управлява и представлява.
2403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18147/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Адепт Ин“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Западен парк, бл. 82, вх. 1, ап. 6, с предмет на
дейност: търговия в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни или други
услуги, покупко-продажба, изграждане, обзавеждане и отдаване под наем на сгради, площи и
помещения, придобиване и управление на участие
в търговски дружества, консултантска и проектантска дейност (след получаване на съответните
разрешителни, когато са необходими по закон),
както и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Стоянов Иванов и
Незабравка Ангелова Вълканова и се управлява
и представлява от Иван Стоянов Иванов.
2404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18538/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Атика 74“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Витоша 65, с предмет на дейност:
таксиметрова дейност, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
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и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Марина Петрова Драган и Петър Данаилов Драган, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
2405
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 15800/2006 вписва промени
за „Глас студио“ – ООД: вписва като управител
Анна Папакариси; дружеството ще се управлява
и представлява от Василиос Паскалис и Анна
Папакариси заедно и поотделно.
2406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 2142/2006 вписва промени
за „Рентли“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала Таня Любомирова Футекова; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла
от Таня Любомирова Футекова на Марета Данчова
Алексова; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Марета Данчова Алексова;
премества седалището и адреса на управление от
район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3,
в район „Люлин“, ж.к. Люлин 9, бл. 983, вх. Е,
ет. 9, ап. 160; вписва промяна в предмета на дейност: таксиметрова, транспортна и спедиторска
дейност за превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина със собствени или наети превозни
средства, търговия с алкохол, цигари и захарни
изделия, както и търговия с ловни принадлежности и с други стоки, консултации, търговско
посредничество и представителство на местни
и чуждестранни юридически и физически лица,
покупка и продажба на недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството; заличава като управител Румяна
Иванова Спасова; дружеството ще се управлява
и представлява от Марета Данчова Алексова;
вписва нов учредителен акт на дружеството.
2407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 1735/2006 вписва промени
за „Индивидуална практика за първична стоматологична помощ – Софиядент“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието на „Индивидуална
практика за първична дентална медицинска помощ – Софиядент“ – ЕООД.
2408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 12059/2006 вписва промени
за „Бемар недвижими имоти“ – ООД: заличава
като съдружник Мария Любенова Горанова; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Мария
Любенова Горанова на Дориана Джанфеличи и
49 дружествени дяла от Бениамино Джанфеличи
на Дориана Джанфеличи; вписва като съдружник Дориана Джанфеличи, Италия; вписва нов
дружествен договор.
2409
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 14315/2006 вписва промяна за „Сангария“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала от 5000 на 393 000 лв.
2410
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Софийск и ят гра дск и съд на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 21.ХI.2007 г. по ф. д. № 12714/2006 вписва
промени за „Иморент лайн България“ – ЕООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Средец“, ул. Парчевич 42, вписва
изменение в учредителния акт.
2411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф. д. № 12449/2006 вписва промени за „Пи – инженеринг груп“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Павлинка
Георгиева Трайкова на Иван Младенов Виденов;
заличава като съдружник и управител Павлинка
Георгиева Трайкова; дружеството продължава дейността си като „ПИ – инженеринг груп“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Иван Младенов Виденов; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
Иван Младенов Виденов.
2412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф. д. № 4765/2006 вписва промени
за „Теском Елко“ – ООД: заличава като управител
Цецка Атанасова Антова; вписва като управител
Красимир Митов Антов, който ще управлява и
представлява дружеството.
2413
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 1224/2006 вписва промени
за „Бови тур“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Боян Рангелов Боянов на
Людмил Теофилов Пейчев и 25 дружествени дяла
от Ваня Стоянова Кирова на Людмил Теофилов
Пейчев; заличава като съдружници и управители
Ваня Стоянова Кирова и Боян Рангелов Боянов;
дружеството продължава дейността си като „Бови
тур“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
Людмил Теофилов Пейчев; премества адреса на
управление в София, район „Красно село“, ж. к.
Лагера, бл. 38, вх. А, ет. 7, ап. 25; дружеството
ще се управлява и представлява от Людмил
Теофилов Пейчев; вписва нов учредителен акт.
2414
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф. д. № 3500/2000 вписва промени за „Имо – България“ – ООД: заличава като съдружници Олег
Станимиров Гурбалов и „Нео трейдо“ – ЕООД
(рег. по ф. д. № 4215/2003); вписва прехвърляне
на 180 дружествени дяла от Олег Станимиров
Гурбалов на „Дейтона инвестмънтс холдинг“;
вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Олег
Станимиров Гурбалов на „Вертекс – Б“ – ЕООД;
вписва прехвърляне на 60 дружествени дяла от
Олег Станимиров Гурбалов на „Стил инженеринг
2000“ – АД; вписва прехвърляне на 255 дружествени
дяла от „Нео трейдо“ – ЕООД, на „Дейтона инвестмънтс холдинг“; вписва като съдружници „Дейтона инвестмънтс холдинг“, Люксембург, L-2213,
ул. Насау 1, рег. в гр. съд на Люксембург, търг. рег.
на д-ва Секция В, № 76834, „Вертекс – Б“ – ЕООД
(рег. по ф. д. № 8961/2007), и „Стил инженеринг
2000“ – АД (рег. по ф. д. № 10216/2007); вписва
нов дружествен договор.
2415
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф. д. № 14372/99 вписва промени
за „Ирида МС“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Петя Василева Миндева на
Марио Любенов Гитов; вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Петя Василева Миндева на
Татяна Георгиева Гигова; заличава като съдружник
и управител Петя Василева Миндева; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Татяна Георгиева Гигова и Марио
Любенов Гигов заедно и поотделно.
2416
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 23.Х.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 17554/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Лито Балкан“ – АД.
2417
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф. д. № 6868/95 вписва промени за „Медикостоматологичен център – Медива“ – ООД: вписва
промяна на наименованието от „Медико-стоматологичен център – Медива“ – ООД, на „Медико-дентален център – Медива“ – ООД; вписва
промяна на дружествения договор.
2418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 17868/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ви Ем Ди“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж. к.
Красно село, бл. 208, вх. Е, ет. 8, ап. 21, с предмет
на дейност: внос, износ, производство и търговия
на едро и дребно с хранителни и нехранителни
стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюн
и тютюневи изделия, лизингова, маркетингова и
рекламна дейност, консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, детективска дейност,
всякакъв вид охранителна дейност, в т. ч. охрана
на лица, обекти и фирми и на имуществото им,
вкл. и въоръжена охрана, след надлежно разрешение при спазване на специфични законови
изсиквания за това, туроператорска и туристическа агентска дейност, посредничество и комисионерство, строително-ремонтна дейност, строеж,
сделки, поддръжка, управление и отдаване под
наем на недвижими имоти, покупко-продажба,
ремонт, сервиз и отдаване под наем на автомобили, търговия с резервни части, транспортна и
спедиторска дейност, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
от закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Владимир Божидаров Цолов,
който управлява и представлява.
2419
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф. д. № 18685/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Интеркарт сървисиз“ – АД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучер 76 А, с предмет на дейност: проектиране,
експлоатация, внедряване, управление, развитие,
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стандартизация, реализация на системи за обслужване на авторизацията, разплащането и всички
съпровождащи дейности, свързани с кредитни
карти в Република България, предоставяне на
финансови услуги на потребители, вкл. отпускане
на кредити и събиране на вземания, създаване,
инсталиране и поддръжка на технически средства и оборудване за обслужване на кредити.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 500
000 лв., разпределен в 500 000 поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите в състав: Христо Георгиев
Георгиев – председател, Климент Маринов Господинов – изпълнителен директор, и Свилен Иванов
Славчев – зам.-председател, и се представлява от
председателя на СД Христо Георгиев Георгиев
и изпълнителния директор Климент Маринов
Господинов заедно и поотделно.
2420
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф. д. № 9441/2007 вписва промени за „Дел пропърти“ – ООД: вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 5000 на 865 000 лв., капиталът
е увеличен с непарична вноска на стойност 860
000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 19.Х.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение – 3
състав, по дело № 527/2007; вписва като управител Лидия Блажева Вълчанова; дружеството ще
се управлява и представлява от Делян Методиев
Вълчанов и Лидия Блажева Вълчанова заедно и
поотделно; вписва изменен дружествен договор.
2421
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение
по ф. д. № 17074/2007 вписва промяна за „Бул
трейд“ – ООД, във връзка с постановено решение на Софийския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Своге, ул.
Цар Симеон 13, ет. 2, в София, район „Лозенец“,
ул. Крум Попов 46, ет. 4.
2422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18896/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Т – имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж. к. Илинден, бл. 134,
вх. Б, ет. 4, ап. 33, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване
под наем, консултантски услуги в областта на
недвижимите имоти, външно- и вътрешнотърговска дейност в страната и чужбина, търговия
на едро и дребно със стоки и услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
рекламна и маркетингова дейност,както и всяка
друга дейност и услуги, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Никола Енчев Енев и
Татяна Василева Енева и се управлява и представлява от Никола Енчев Енев.
2423
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17554/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дон Агрико-
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ла“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Мария-Луиза 125,
вх. Г, ет. 2, ап. 95, с предмет на дейност: покупко-продажба, наемане, арендоване, експлоатация
и управление на земеделска земя и други недвижими имоти и движими вещи; реализиране
на готова земеделска продукция в страната и
чужбина; предоставяне на всякакъв вид услуги,
свързани със земеделски дейности, консултации
на земеделски фирми и кооперации, технически
съвети в международни земеделско-индустриални
проекти; реализирането на проекти, свързани с
експлоатацията на земеделски земи и производство
на хранителни продукти; внос, износ и търговия
със зърнени култури, торове, фитосанитарни
продукти и земеделска техника, всякаква друга
дейност, позволена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Антонио Гарсиа Донас Габалдон и Сантиаго
Терри Мерельо и се управлява и представлява
от Антонио Гарсиа Донас Габалдон.
2424
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18939/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
Роял – Б 3“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Добри
Войников 19, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, наемане и пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т. ч. и земеделска земя; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина;
импортна и експортна дейност; рекламни услуги,
маркетингова и консултантска дейност; сделки
с интелектулна собственост, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със
съдружници Джоузеф Даниел О'Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Джоузеф Даниел О'Лиъри.
2434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф. д. № 1182/2007 вписва промени за „Мейл
БГ“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 50 000 на 1 050 000 лв. чрез издаване на нови 1 000 000 поименни акции с право
на глас с номинална стойност 1 лв.; капиталът е
увеличен с непарична вноска – търговска марка
„mail.bg“ на стойност 1 012 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение от 14.ХI.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение – 1 състав, по
дело № 449/2007 г.; вписва нов устав, приет с
протоколно решение на едноличния собственик
на капитала от 20.VIII.2007 г.
2435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18586/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Вали – Eм
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Долни Пасарел,
ул. Трепетлика 1, с предмет на дейност: търговия
с движими и недвижими имоти, управление на
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недвижими имоти, консултантска и рекламна
дейност, строителна и ремонтна дейност, информационни, дизайнерски, импресарски, маркетингови,
търговски и таксиметрови услуги, транспортна и
спедиторска дейност в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки и
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени стоки
и стоки за бита, търговско представителство,
вътрешна и външна търговия (внос, износ), всякаква друга дейност, необходима и незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Венцислав Валентинов Владов и Ани
Рангелова Владова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
2436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18561/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ДИТ консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, бл. 56,
вх. Б, ет. 1, стая 102, с предмет на дейност: консултантски и мениджърски услуги, проучване,
проектиране, управление на проекти, инвеститорски контрол, трансфер на технологии, ноу-хау,
авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, инженерингова, лизингова,
маркетингова, комисионна и рекламна дейност,
търговско посредничество, представителство и
агентство, вътрешно- и външнотърговска дейност,
както и всички дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Димитър Петков Трендафилов, който
управлява и представлява.
2437
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 17864/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Релакс – 69“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж. к. Суха
река, бл. 26, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешна и международна транспортна и
таксиметрова дейност за превоз на пътници и
товари, автомонтьорство и автосервиз, пътна
помощ, туристическа и туроператорска дейност,
всички видове услуги за населението, научна и
образователна дейност, производство и търговия
с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство,
агентство и посредничество, вътрешна и външна
търговия, както и всяка разрешена от закона
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Венелин Константинов
Викторов, който управлява и представлява.
2438
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 18416/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Миранда инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
бул. Прага 16, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба и търговия с недвижими имо-
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ти, управление на жилища, търговски, офис и
промишлени имоти, внос, износ и търговия със
строителни материали, строителство, ремонт и
обзавеждане на сгради, изграждане и отдаване
под наем на търговски, административни и офис
площи, промишлени изделия, хранителни продук
ти, търговско представителство и посредничество
на български и чужди физически и юридически
лица, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, внос и износ,
търговска и посредническа дейност, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Берти
Синбети, който управлява и представлява.
2439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 19236/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Атлас риъл естейт БГ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Даме Груев 1, ет. 4, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Акелиус Иншуърънс Пъблик Лимитед“, Кипър, и се управлява и представлява от
управителя Йоаннис Лоизу.
2440
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17547/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Симарика“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Дунав 33, ет. 1, ап. 4,
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
строителство и проектиране, консултантска дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
мениджмънт, всякаква друга дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Симоне Де
Паола и Марика Де Паола и се управлява и
представлява от управителя Марика Де Паола.
2451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18017/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мюзик фактори“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
1, бл. 39, вх. 5, ет. 13, ап. 209, с предмет на дейност: създаване и разпространение на сценични,
музикални и танцови произведения, озвучаване
на различен вид мероприятия, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство,
посредничество и агентство, внос, износ и търговия на едро и дребно с различен вид стоки,
посреднически услуги при продажба и наеми на
недвижими имоти, управление на недвижими
имоти, маркетинг и реклама, спедиционна дейност,
превозна дейност, туристически услуги, дейност в
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областта на хранително-вкусовата промишленост,
хотелиерство и ресторантьорство, производство и
покупка на стоки с цел продажба в страната и в
чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова и лизингова дейност,
представителство на български и чуждестранни
фирми и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Любомир Жанинов Трайков,
който го управлява и представлява.
2452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18124/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Архконсулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, кв.
Белите брези, ул. Нишава, бл. 55, вх. Б, ет. 6,
ап. 9, с предмет на дейност: архитектурно и инженерно проектиране, технически консултации,
проектиране и дизайн, сделки с недвижими имоти,
консултантска дейност, счетоводство, вътрешно- и
външнотърговска дейност, туристически услуги,
сделки с интелект уална собственост, транспортна, спедиторска, комисионна, спедиционна,
производствена дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, складови
сделки, информационни, програмни или други
услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Христо Владимиров
Стойчев, който го управлява и представлява.
2453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 18119/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Телексим БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ж.к. Яворов,
бл. 23, вх. Б, ет. 1, ап. 11, с предмет на дейност:
търговия, реклама, посредничество, дружеството може да извършва всякаква друга дейност, с
изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Софиа Павлоу, която го управлява и представлява.
2454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18713/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мисси“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Македония 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Милена Георгиева Таскова и
Искра Константинова Гецова и се управлява и
представлява от Милена Георгиева Таскова.
2455
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17541/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Раалус“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Бойчо войвода 7, ет. 2, с предмет на
дейност: търговско представителство и посредничество, вътрешно- и външнотърговска дейност с
всякакви стоки, търговия с черни и цветни метали, реклама, транспорт, консултантски услуги и
други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Радослав Николаев Чернаев и
Александър Николаев Чернаев и се управлява
и представлява от съдружниците само заедно.
2456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17713/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „АМП
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Георги Сава
Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
довършителни строителни дейности, покупкопродажба на недвижими имоти, строителство,
производство и търговия на стоки и услуги в страната и в чужбина, програмни услуги, рекламна,
преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство,
хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен
и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата
им, търговско представителство и посредничество,
лизинг, всякакви други дейности, разрешени от
законодателството, при съобразяване и спазване
на всякакви лицензионни, регистрационни и други
изисквания, всякаква друга дейност, за която се
изисква лиценз, разрешително или регистрация,
ще се извършва след надлежното получаване на
съответния лиценз, разрешително или регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Александър Маринов Петров, който
го управлява и представлява.
2457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18585/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бизаре“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Хайдушка поляна 18, вх. В, ет. 3,
ап. 25, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
производствена дейност и строителство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Иван Бойков Пеков, Юлияна
Тошкова Кавданска и Веселин Бойков Пеков и се
управлява и представлява от Иван Бойков Пеков
и Юлияна Тошкова Кавданска заедно и поотделно.
2458
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18779/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Норд рест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 51, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, строителна
дейност, консултантска дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, туристически услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Вълчо Момчилов Вълчев,
който го управлява и представлява.
2459
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 4.XII.2007 г.
по ф.д. № 18819/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Вега стар трейдинг“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Красно село“, ул. Хубча, бл. 195, вх. Д,
партерен етаж, с предмет на дейност: износ, внос
и дистрибуция на храни, алкохолни напитки,
тютюневи изделия, парфюмерия, козметика и
други потребителски стоки, представителство
и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност в
страната и в чужбина, посредническа дейност и
консултантски услуги, създаване, управление и
експлоатация на данъчни и митнически складове
и на други индустриални площи, снабдяване на
безмитни оператори, дипломатически мисии и
военни бази с потребителски стоки, създаване,
управление и експлоатация на търговски обекти
за продажба на дребно, всякаква друга търговска
дейност, незабранена от закона при спазване на
всички приложими разрешителни и лицензионни
режими. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв., със съвет на директорите с 3 години мандат
в състав: Петър Стоянов Цветков – председател,
Динчо Тодоров Петков – заместник-председател,
и Станислав Ангелов Ангелов – изпълнителен
член, и се представлява от изпълнителния член
Станислав Ангелов Ангелов.
2460
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18389/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Румяна Тодорова – 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Румяна Денева Тодорова, която го управлява и представлява.
2461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18410/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Скай лайт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Божидарица 2, ет. 3, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, туристически услуги в страната и в чуж-
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бина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен
и международен транспорт и спедиция, рекламна
дейност, сделки с интелектуална собственост и
недвижими имоти, производство и реализация на
селскостопанска и промишлена продукция, инженерингова дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 6000 лв., със съдружници Румен
Илчев Илиев, Яни Асенов Лазаров и Александър
Христов Стойков и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
2462
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 13670/2007 вписва промени за „Сиснет
БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Велизар Павлов Стоименов на Иво
Николов Димитров; заличава като съдружник и
управител Велизар Павлов Стоименов; вписва като
съдружник Иво Николов Димитров; дружеството
се управлява и представлява от Ивайло Петров
Гешев; вписва нов дружествен договор.
2463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17729/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Текма
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Страцин
3, ап. 1, с предмет на дейност: строителство и
ремонт, изграждане, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и жилищни
сгради, изпълнение на обществени поръчки,
изграждане и монтаж на системи за отопление
и вентилация, техническа поддръжка, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос и износ, всякаква друга дейност, незабранена
от закона, а за дейностите, които се упражняват
при разрешителен режим – след получаване на
съответен лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 6000 лв., със съдружници АнгелосМариос Николаос Канонис, Мариос Маниакис,
Спиридон-А лександрос Мариос Маниак ис и
Михаил Елефтериос Ливаниос и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
В случай на сключване на договори, поемане на
задължения, извършване на плащания и други
действия, чиято материална стойност е над 20
000 лв., дружеството ще се представлява само
заедно от двама от своите четирима управители.
2464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агора София 2“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Невестина скала 18, вх. Б, ет. 2, ап. 15, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален или преработен вид, всякакви други
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Виа Агора“ – ЕООД, и
се управлява и представлява от управителя Хуан
Антонио Гомес-Пинтадо Родригес де Сеговиа.
2465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 2419/2003 вписва промени
за „Псирон – текс“ – ООД: вписва прехвърляне

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

на 50 дружествени дяла от Петър Кирилов Христов на Васелин Кръстев Дерменджиев; вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Иван
Кирилов Христов на Веселин Кръстев Дерменджиев; заличава като съдружници и управители Петър Кирилов Христов и Иван Кирилов
Христов; вписва като едноличен собственик
и управител Веселин Кръстев Дерменджиев;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Псирон – текс“ – ЕООД; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява
от Веселин Кръстев Дерменджиев.
2466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.XII.2007 г. по ф.д. № 7300/2006 вписва промени
за „Консорциум Вилис интернешънъл“ – ООД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Стара
планина 31 – 33; вписва нов дружествен договор.
2467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18747/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сафир къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 63, ет. 3,
ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, всички други сделки, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Идрис Екрем
Ердуран и Айше Ердуран и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
2468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18633/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пропърти мениджмънт лимитид“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Три уши 10, бл. 6, ет. 2, офис 4,
с предмет на дейност: консултантски услуги и
маркетинг в областта на продажбите на недвижими имоти, производство и търговия на стоки
и услуги в страната и в чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажбата им, търговско представителство
и посредничество, лизинг, всякаква дейност,
за която се изисква лиценз, разрешително или
регистрация, ще се извършва след надлежното
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Томас Патрик Ноел
Холанд, който го управлява и представлява.
2469
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18901/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Клуб стерео
стая“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Бенковски 18, с
предмет на дейност: създаване и популяризиране
на заведения с развлекателна цел, организиране
и провеждане на музикално-артистична дейност,
отдаване под наем на помещения за музикални
забави и развлечения, хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена от законите и
за която не се изисква предварително разрешение
(лицензия) от държавен орган; при осъществяване
на дейността съдружниците ще си сътрудничат
за постигане на най-високо качество на извършваните услуги, висока конкурентоспособност и
рентабилност във взаимен интерес. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
със съдружници Мария Красимирова Илиева,
Александър Стефанов Кунчев, Дмитро Куропаткин и Николай Василев Такев и се управлява и
представлява от Зорница Йонкова Михайлова.
2470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18599/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йоркис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Янко
Сакъзов 38, вх. В, ет. 5, с предмет на дейност:
строителство, ремонтна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на
недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ и реекспорт, представителство
(без процесуално) и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
консултантски услуги, изграждане и експлоатация
на търговски обекти, хотелиерство, ресторантьорство, лизингова дейност, всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Пол Робъртс,
който го управлява и представлява.
2471
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XII.2007 г.
по ф.д. № 18529/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Адвертайзинг продиджи“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Сердика 23, с предмет
на дейност: рекламна, информационна, маркетингова и издателска дейност, изготвяне на рекламни,
медийни и маркетингови стратегии и реализацията им, организиране и рекламно обслужване на
събития и промоции, търговско представителство,
комисионерство, връзки с обществеността, обслужване на връзки с обществеността, обслужване на
връзки с клиенти, мениджърска, посредническа
дейност, производство на аудио-, телевизионни,
музикални и видеопрограми и продукции, спонсорство, вътрешно- и външнотърговска дейност,
създаване и опериране на телевизионни канали
и радиа, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, в случай че за извършването
на определена дейност се изисква разрешение,
дружеството предприема извършването є след
получаването на съответното разрешение или
лицензия, освен ако законът позволява извършва-
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нето є преди това. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв., със съвет на директорите в състав:
Николаос Асикис – изпълнителен директор, Атанасиос Маргаритис, Артемис Леонтидо, Константинос Колокасидис и Лилиан Мимис Вахариди,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Николаос Асикис.
2472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18764/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Каснаков и синове“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, кв.
Витоша, ул. Асен Разцветников 1А, вх. Б, ет. 3,
ап. 38, с предмет на дейност: вътрешна и международна търговия, покупка, продажба, лизинг,
отдаване под наем на недвижими имоти, жилищни
и нежилищни помещения, развитие на проекти,
маркетинг и реклама, търговско представителство
и посредничество, дистрибуторство, участие в
други дружества, всякаква друга дейност, незабранена със закон, като извършването на дейности,
за които се изискват съответни разрешителни и/
или одобрения, ще бъде осъществявано след получаването на тези разрешения и/или одобрения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Ивайло Николов Къснаков, който го
управлява и представлява.
2473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18516/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„К – Стайл“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо
Смирненски, бл. 19, вх. В, ет. 4, ап. 59, с предмет
на дейност: дизайн и производство на облекла,
търговия, внос, износ и реекспорт, комисионна,
спедиционна, превозна, складова и лизингова
дейност, дейност на търговско представителство и
посредничество, както и всякаква друга дейност,
която не е забранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Катя Георгиева Иванова, която го управлява и представлява.
2474
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.XI.2007 г.
по ф.д. № 7833/2007 вписва промени за „Петрол
газ“ – ООД: вписва промяна на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 500 000 лв.; вписва
нов дружествен договор.
2475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18207/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БФ
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консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски Г, бл. 7,
вх. 3, ап. 219, с предмет на дейност: счетоводни
услуги и изготвяне на счетоводни отчети, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина (без
процесуално представителство), комисионни
сделки, рекламни, информационни, програмни,
езикови и други услуги, лицензионни услуги,
сделки с интелектуална собственост, пазарни
проучвания, издателска дейност и маркетинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Лорета Евлогиева Георгиева, която го
управлява и представлява.
2476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17921/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Айс Пийк“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 56, вх. 1,
ет. 16, ап. 76, с предмет на дейност: рекламна и
дизайнерска дейност, маркетинг, консултанска
дейност, търговско представителство, проектиране
и поддръжка на софтуер и уебстраници, сделки с
интелектуална собственост, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Милен Владимиров Янков
и Златка Герогиева Желязкова и се управлява и
представлява от Милен Владимиров Янков.
2477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17984/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „К. Б.
бест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 131В,
вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба или отдаване
под наем, както и всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Красимир Божидаров
Джамбазов, който го управлява и представлява.
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