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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател и
членове на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
и чл. 12, ал. 3 и 4 от Закона за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност
РЕШИ:
1. Избира Антоанета Стоянова ГеоргиеваЦонкова за заместник-председател на Комисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност.
2. Избира Красимир Димитров Тодоров и
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от престъпна дейност.
3. Решението влиза в сила от деня на приемането му.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 16 юли 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 12, ал. 3
от Закона за отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам за член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност Стоянка Петрова Николакова, считано
от 29 юли 2010 г.
Издаден в София на 19 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Вонеща вода, община Велико Търново,
област Велико Търново, на 16 октомври 2010 г.
Издаден в София на 19 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Каран Върбовка, община Две могили,
област Русе, на 16 октомври 2010 г.
Издаден в София на 19 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
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Маргарита Попова
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ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Дрангово, община Брезово, област
Пловдив, на 16 октомври 2010 г.
Издаден в София на 19 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
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П О С ТА Н О В Я В А М :
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 19 ЮЛИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда
и социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм., бр. 2 и 18 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 13 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3 т. 13
се отменя.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр.,
бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2010 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1 числото „14“ се заменя
с „15“.
2. В чл. 17, т. 7 наименованието „Финансово-стопански дейности и управление на
собствеността“ се заменя с „Финанси“.
3. В чл. 22, ал. 2:
а) в т. 2 думите „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ се
заменят с „Финанси“;
б) създава се нова т. 3:
„3. дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“;“
в) досегашните т. 3 – 5 стават съответно
т. 4 – 6.
4. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Финанси“:
1. съставя консолидиран проект на бюджет
и тригодишна бюджетна прогноза на министерството по Единната бюджетна класификация
и по програми;
2. изготвя месечното разпределение на
бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага на
министъра разпределението на бюджетните
кредити по второстепенни разпоредители;
3. разработва методология на счетоводната
и финансовата политика на министерството
по Закона за счетоводството и нормативните
актове по бюджетната политика;
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4. организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния
и ориентиран към резултатите бюджет и по
счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана
на бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти;
5. осъществява дейностите по разпределянето, контрола и анализа за разходването на
средствата от второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити и обосновката на предложения за корекции по техните бюджети,
осъществяването на контрол по трансфера
на собствени приходи на второстепенните
разпоредители към министъра;
6. съставя касови отчети за изпълнението
на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансови отчети за степента
на изпълнение на утвърдените политики и
програми по бюджета на министерството за
всеки отчетен период;
7. изготвя финансов отчет и оборотни
ведомости на министерството и консолидиран годишен финансов отчет и оборотни
ведомости на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
8. анализира и администрира разходите,
извършвани от министерството;
9. контролира плащанията по сключените
договори;
10. извършва плащанията по договори,
финансирани от оперативните прог рами,
организира и поддържа отделна счетоводна
система или отделен модул в счетоводната
система и съставя отчет за касовото изпълнение по оперативните програми;
11. планира и утвърждава необходимите
средства за реализация на договорите, финансирани по оперативни програми чрез системата
на Единната сметка, и съставя обобщен отчет
за касовото изпълнение по тези договори за
системата на министерството;
12. осигурява съхранението на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
13. изготвя и съхранява месечните ведомости за работните заплати и извършва
плащанията по тях;
14. издава удостоверение за осигурителен
доход въз основа на ведомостите на министерството и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на министерството;
15. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
16. осъществява предварителния контрол
за законосъобразност върх у финансовата
дейност на министерството с изключение на
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контрола, осъществяван от Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“;
17. организира и координира изграждането
и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата
дейност на министерството с изключение
на дейностите, свързани с изграждането и
функционирането на системите за финансово
управление и контрол на Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“.“
5. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. Дирекция „Обществени поръчки
и управление на собствеността“:
1. п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки, изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година
с изключение на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, свързани с разходване
на средства, съфинансирани от фондове на
Европейския съюз, по които тези функции са
възложени на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“;
2. разработва документациите за участие
по процедурите за възлагане на обществени
поръчки с изключение на процедурите за
възлагане на обществени поръчки, свързани
с разходване на средства, съфинансирани от
фондове на Европейския съюз, по които тази
функция е възложена на Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“;
3. подготвя и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие
с нормативните изисквания и приложимите
правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство с изключение на процедурите за
възлагане на обществени поръчки, свързани
с разходване на средства, съфинансирани от
фондове на Европейския съюз, по които тези
функции са възложени на Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, като носи отговорност за
законосъобразното им провеждане;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
необходимата информация, с изк лючение
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки, свързани с разходване на средства,
съфинансирани от фондове на Европейския
съюз, по които тези функции са възложени
на Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“;

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

5. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки с
изключение на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, свързани с разходване
на средства, съфинансирани от фондове на
Европейския съюз, по които тази функция е
възложена на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“;
6. подготвя и изпраща в нормативно установените срокове документите и информацията до Агенцията по обществени поръчки,
съответно Регистъра на обществените поръчки
към Агенцията по обществени поръчки, до
„Държавен вестник“/„Официален вестник“
и до Европейската комисия, с изключение
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки, свързани с разходване на средства,
съфинансирани от фондове на Европейския
съюз, по които тези функции са възложени
на Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“;
7. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила
за провеж дане на обществени поръчки с
изключение на тези, които регламентират
дейността на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“,
свързана с подготвянето и възлагането на
обществени поръчки;
8. съх ран ява док у мен тац и я та по п ро веждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки с изключение на документацията по процедурите за възлагане на
обществени поръчки, свързани с разходване
на средства, съфинансирани от фондове на
Европейския съюз, по процедурите, за които
отговаря Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“;
9. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки;
10. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на недвижимите имоти
и движимите вещи, предоставени на министерството, включително застраховането им
съобразно действащото законодателство;
11. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и регистрация на моторни
превозни средства, застраховане, поддръжка
и ремонт и годишни прегледи; отговаря за
снабдяването, съхраняването, стопанисването
и използването на стоково-материалните ценности; организира и осигурява почистването

ВЕСТНИК
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и отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административната сграда на министерството
и в прилежащите є терени;
12. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти и движимите вещи на министерството
с оглед постигане на максимална ефективност;
13. поддържа цялостната документация на
собствеността;
14. координира дейността и подпомага
министъра при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за
капиталови разходи, като подготвя и предлага
проекти на поименни списъци на обектите за
строителство и ремонт за съответната година,
които ще се финансират от министерството, организира и отговаря за дейностите по
провеждане на инвестиционната политика на
министерството;
15. осъществява мониторинг и контрол
върху управлението на недвижимите имоти и
движимите вещи, предоставени на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
16. поддържа регистъра на търговските
дружества по чл. 35 от Правилника за реда
за у пра ж н яване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие
в капитала.“
6. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) на ред „дирекция „Административно и
информационно обслужване и технологии“
числото „26“ се заменя с „24“;
б) ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ 16“
се изменя така:
„дирекция „Финанси“ 13“;
в) след ред „дирекция „Финанси“ 13“ се
създава ред „дирекция „Обществени поръчки
и управление на собствеността“ 5“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6061

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 19 ЮЛИ 2010 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнително финансиране за завършване на проект „Строителство
на АМ „Люлин“: „Софийски околовръстен

С Т Р.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на влизане в сила на Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

път“ – пътен възел „Даскалово“ от км 0+000 до
км 19+135,21“ на обща стойност 86 100 000 лв.,
както следва:
1. за 2010 г. – средства в размер 62 586 560 лв.;
2. за 2011 г. – средства в размер 23 513 440 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят
от централния бюджет за сметка на разчетените средства по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 „Резерв
за непредвидени и неотложни разходи – за
структурни реформи и допълнителни фискални
мерки“ от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2010 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 да се предвидят
в проекта на Закон за държавния бюджет на
Република България за 2011 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството да извърши налагащите
се промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2010 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.

6062

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 20 ЮЛИ 2010 Г.

за изменение на Постановление № 104 на
Министерския съвет от 2010 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение
в държавните висши училища за учебната
2010 – 2011 г. (ДВ, бр. 42 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В приложения № 1 – 38 към чл. 1 от
Постановление № 104 на Министерския съвет
от 2010 г. се правят следните изменения:
1. Приложение № 1 се изменя така:

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.

„Приложение № 1
към чл. 1
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ изпит; за участие в
кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2010 – 2011 г.:
№
по
ред

Области на вис
ше образование,
професионални
направления и
специалности

1

2

Професионален
бакалавър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти
и специализанти

Дис Ези
тан
ков
цион курс
на
(в
редов задоч- редов- задоч редов задоч- редов- задоч- редов- задочформ а евро)
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
3

4

Бакалавър

5

6

Магистър

7

8

9

10

11

12

13

14

Обучение на български граждани и
граждани на ЕС и
ЕИП (в лв.)
1.

„ П е д а г о г и к а“,
„ Пед а г о г и к а н а
обу чението по
...“, „Иконом ика“,
„А дминистраци я
и у п р а в л е н и е “,
„Ту ризъм“, „Теория и управление
на образованието“

289

96

289

96

289

96

577

192

3300
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ДЪРЖАВЕН

1

2

5

6

„С о ц и о ло г и я ,
а н т р опо лог и я и
науки за културата“, „Филология“,
„История и археология“, „Философия“, „Религия и
теология“, „Психология“, „Социа л н и дей нос т и“,
„Право“, „Обществени комуникации
и информационни
науки“, „Политически науки“

462

154

462

154

462

154

924

308

„ М а т е м а т и к а“,
„Информатика
и компют ърни
нау к и“, „Биоло г и че ск и нау к и“,
„Химически науки“ , „Физически
науки“, „Науки за
з е м я т а“, „ Е л е ктротехника, електроника и автоматика“, „Машинно
и н ж е н е р с т в о“,
„Ком у ника ц ионна и компютърна
техника“, „Енергетика“, „Транспорт,
корабоплаване и
авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“,
„Проу ч ва не, до бив и обработка
на полезни изкоп а е м и “, „ М е т а лургия“, „Химичн и т ех нолог и и“,
„Биотехнологии“,
„Хранителни техно лог и и “, „Го р ско стопанство“,
„Общо инженерство“, „Материали
и материа лознание“ и „Обществено здраве“

664

221

664

221

664

221

1328

443

„Музикално и танц о в о и з к ус т в о“,
„Театрално и филмов о и зк ус т в о“,
„Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“
и „Здравни грижи“

720

240

720

240

720

240

1440

480

4.

5.

„Медицина“, „Дентална медицина“,
„Фармация“

4

7

925

8
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7

8

9

10

11

12

3300

2750

3300

2750

5500

2750

8350

3300

13

14

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7
ЗВО (в евро)
1.

„ П е д а г о г и к а“,
„ Пед а г о г и к а н а
обу чението по
...“, „Икономика“,
„А дминистраци я
и у п р а в л е н и е “,
„Ту ризъм“, „Теория и управление
на образованието“

2.

„Социология, антропология и нау к и за к ул т у рата“, „Филология“,
„История и археолог и я“, „Фи ло софия“, „Религия
и теология“, „Психология“, „Социа л н и дей нос т и“,
„Право“, „Обществени комуникации
и информационни
науки“, „Политически науки“

3.

„ М а т е м а т и к а“,
„Информатика
и компют ърни
нау к и“, „Биоло г и че ск и нау к и“,
„Химически науки“ , „Физически
науки“, „Науки за
з е м я т а“, „ Е л е ктротехника, електроника и автоматика“, „Машинно
и н ж е н е р с т в о“,
„Ком у ника ц ионна и компютърна
техника“, „Енергетика“, „Транспорт,
корабоплаване и
авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“,
„Проу ч ва не, до бив и обработка
на полезни изкоп а е м и “, „ М е т а лургия“, „Химичн и т ех нолог и и“,
„Биотехнологии“,
„Хранителни техно лог и и “, „Го р ско стопанство“,
„Общо инженерство“, „Материали
и материа лознание“ и „Обществено здраве“

4.

„Музикално и танц о в о и з к ус т в о“,
„Театрално и филмов о и зк ус т в о“,
„Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“
и „Здравни грижи“

5.

„Медицина“, „Дентална медицина“,
„Фармация“

3300

2750

4650

3300
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чужд език

3850

за преподаване на
чужд език „Медицина ...“

4650
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9

10

11

12

3300

3850

3300

6500

3300

3300

4650

3300

8350

3300

13

14

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.“

2. Приложение № 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 1
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
I. Такси за кандидатстване – 30,00 лв. за първи изпит и 25,00 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2010 – 2011 г.:

№
по
ред

Професионални
направления

Профе
сиона
лен
бакала
вър
редовно

1

2

3

Бакалавър

Магистър

Магистър
след
бакалавър

Докторанти/
специали
занти

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
4

5

6

7

8

9

10

11

280

280

280

280

280

280

460

460

460

460

460

460

460

460

Езиков
курс
(в
евро)
12

Обучение на български граждани и граж дани на ЕС и
ЕИП (в лв.)
1.

2.

Теория и управление на обр а з ов а н ие т о, Пед а г ог и к а ,
Педагогика на обу чението
по .., Икономика, Туризъм,
Администрация и управление
Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология,
Социология, антрополия и
науки за културата, Социални
дейности, Политически науки,
Обществени комуникации и
информационни науки

280

3.

Право

4.

Науки за земята, Информационни и компютърни науки

663

663

663

663

663

663

5.

Изобразително изкуство

770

770

880

880

1400

1400

2900

2200

2900

2200

2900

2200

460

460

Обучение на чуждестранни
граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО
(в евро)
1.

Всички професионални направления

2.

Езиков курс

3.

Обучение на чужд език

2500
2900

2200

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.“
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3. Приложение № 9 се изменя така:

„Приложение № 9
към чл. 1

Технически университет – Варна
I. Такси за кандидатстване – 25 лв. за всеки изпит и 20 лв. за кандидатстване с държавен зрелостен
изпит.
II. Такси за обучение за учебната 2010 – 2011 г.:
№
Области на виМагистър
ПрофесиоДис Ези
по сше образование,
нален
Бакалавър
Магистър
след
Докторанти
тан
ков
ред професионални
бакалавър
бакалавър
цион курс
направления и
на
(в
заредовзаредовзаредовзаредовзаредовспециалности
но
дочно
но
дочно
но
дочно
но
дочно
но
дочно форм а евро)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

500

400

500

400

500

400

400

350

11

12

13

14

На български
граждани и граждани на ЕС и ЕИП
(в лв.)
1.

За всички професионални направления в област „Технически науки“

500

400

2.

За професионално
направление „Растениевъдство“

500

400

3.

За професионално
направление „Социални дейности“

400

350

500

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 6
ЗВО (в евро)
1.

За всички професионални направлени я в области
„Технически науки“ и „Социални
дейности“

1.1. Б ъ л г а р о е з и ч н о
обучение

2500

2500

2500

3000

2100

1.2. Англоезично обучение

2700

2700

2700

3200

2150

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.“

4. Приложение № 25 се изменя така:

„Приложение № 25
към чл. 1

Национална музикална академия „Панчо Владигеров“
I. Такси за кандидатстване – 40 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2010 – 2011 г.:
ПрофесиоМагистър
ЕзиОбласти на висше
нален
Бакалавър
Магистър
след
Докторанти
№
ков
образование, професибакалавър
бакалавър
по
курс
онални направления и
ред
(в
специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- евро)
но
но
но
но
но
но
но
но
но
но
1

2
Обу чение на бъ л гар ски граждани и гражд а н и н а ЕС и Е И П
(в лв.)

1.

Професионално направление: Изкуства

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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ДЪРЖАВЕН
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3

4

1.1. Всички специалности
2.

Педагогика на обучението по музика

3.

Езиков курс и професионална подготовка

5
1100

ВЕСТНИК
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7

8

1100
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9

10

1200

11

12

13

1400

289
2500

О бу ч е н и е н а ч у ждест ранни г ра ж дани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО
(в евро)
1.

Професионално направление: Изкуства

1.1. Всички специалности

4000

2000

6600

3300

6600

3300

7000

3500

Езиков курс

2.

2500

Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни
за всички специалности от професионалното направление.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

6095

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Румъния за изграждане
и функциониране на Съвместен контактен
център за полицейско и митническо сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 631 от 20 юли 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 16 юли
2010 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Румъния, наричани понататък „договарящи страни“,
вземайки предвид разпоредбите на чл. 7,
ал. 2 от Споразумението между правителството на Република България и правителството
на Румъния за сътрудничество между органите
за охрана на границата, подписано в София
на 22 декември 2004 г.,
отчитайки Конвенцията за взаимопомощ
и сътрудничество между митническите администрации от 18 декември 1997 г., съставена
на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз (Конвенция Неапол ІІ),
вземайки предвид Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни
1985 г. между правителствата на държавите от

Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална
република Германия и Френската република
за постепенно премахване на контрола по
техните общи граници, подписана в Шенген
на 19 юни 1990 г.,
имайки предвид важността на засиленото
сътрудничество между компетентните органи
на договарящите страни,
решени да се справят с нелегалната миграция и трансграничната престъпност и да
установят сигурност и обществен ред чрез
предотвратяване на заплахите и главно чрез
провеждане на ефективна борба с престъпност
та, особено в областта на престъпленията,
свързани с наркотици, нелегалните престъпни
миграционни мрежи и трафика на откраднати
моторни превозни средства,
водени от желанието да подобрят информационния обмен между компетентните си
служби,
се договориха за следното:
Член 1
Изграждане
(1) Договарящите страни създават Съвместен контактен център (наричан по-нататък
„СКЦ“) за обмен на информация и сътрудничество между техните компетентни органи,
посочени в чл. 3.
(2) СКЦ е разположен на територията на
Румъния в Гюргево.
(3) СКЦ е приемник на дейностите на изграденото и функциониращо българо-румънско
Контактно бюро (Гюргево – Русе).
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Член 2
Дефиниции
С оглед прилагане на разпоредбите на това
споразумение изразите по-долу означават
следното:
съвместен контактен център – форма на
сътрудничество между компетентните органи
на договарящите страни;
компетентни органи – у пълномощените
институции на договарящите страни, предвидени в чл. 3 от това споразумение;
координатор – представител, определен
от компетентните органи на договарящите
страни, който организира и контролира дейността на служителите от своята държава в
рамките на СКЦ;
служители на СКЦ – представители на компетентните органи на договарящите страни,
които осъществяват дейността си в СКЦ.
Член 3
Компетентни органи
За българската страна:
1. Министерство на вътрешните работи:
– Главна дирекция „Гранична полиция“;
– дирекция „Миграция“ в Главна дирекция
„Охранителна полиция“.
2. Министерство на финансите:
– Агенция „Митници“.
За румънската страна:
1. Министерството на администрацията и
вътрешните работи чрез:
– Генералния инспекторат на румънската
гранична полиция;
– Генералния инспекторат на румънската
полиция.
2. Министерството на обществените финанси чрез:
– Националните митнически власти.
Член 4
Задачи на СКЦ
СКЦ има следните задачи:
1. анализ и обмен на данни и информация по
общ стандарт, който следва да бъде установен
в Правилника за организацията и дейността
на СКЦ, както e предвидено в чл. 7, ал. 4;
2. предаване и координиране на молби за
съдействие, свързани с превенцията и противодействието на незаконни действия, както
и осигуряване на помощ за изработването
на такива молби; молбите за съдействие и
техните отговори се изготвят писмено, както
е предвидено в разпоредбите на чл. 6 от това
споразумение;
3. обща оценка на обстановката въз основа
на наличните данни и информация;
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4. подкрепа на дейностите, осъществявани
от компетентните органи на договарящите
страни, чрез обмен на данни и информация
в съответствие с разпоредбите на чл. 13 и 14
от това споразумение.
Член 5
Обмен на данни и информация
Обменът на данни и информация, предвиден в чл. 4, се отнася до следните основни
направления:
1. законодателство на държавите на договарящите страни;
2. обстоятелства, водещи до възникване на
усложнения при пресичането на границите на
държавите на договарящите страни;
3. възникване на извънредни ситуации на
границите на държавите на договарящите
страни;
4. възникване на ситуации, които могат
да повлияят на контрола при пресичане на
общата граница на държавите на договарящите страни;
5. лица, на които е отказано влизане на
територията на държавите на договарящите
страни;
6. нарушения или опити за нарушаване на
националното законодателство на договарящите страни при пресичане на границите на
държавите на договарящите страни;
7. противодействие на трансграничната
престъпност, особено трафика на хора, нелегалната миграция, контрабандата, нелегалния
трафик на оръжие, експлозиви, боеприпаси,
радиоактивни вещества, наркотични вещества
и психотропни субстанции и прекурсори,
както и вътреобщностни операции, свързани
с акцизни стоки;
8. престъпления и нарушения, свързани с
моторни превозни средства;
9. образци на документи, използвани за
осъществяване на незаконни дейности на границите на държавите на договарящите страни;
10. стоки, за които се смята, че имат
историческа, културна или археологическа
стойност, както и стоки, принадлежащи на
националното наследство;
11. нарушения на митническите разпоредби
от физически или юридически лица;
12. обратно приемане на лица съгласно
разпоредбите на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Румъния за обратно приемане на
собствени граждани и на чужденци, подписана
в Букурещ на 23 юни 2000 г.;
13. наблюдение на морск и я т рафик и
контролиране на подозрителни плавателни
средства по река Дунав.
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Член 6
Форми на комуникация

Член 9
Разходи

(1) Обменът на данни и информация между
компетентните органи на договарящите се
страни се извършва в писмена форма.
(2) Устно запитване се допуска в спешни
случаи, като запитването и отговорът се отразяват накратко в специален дневник и се
потвърждават писмено най-късно до 24 часа
от получаването.
(3) Договарящата страна, която отправя
запитването, посочва за какви цели е необходима информацията и дали същата ще се
използва от други компетентни органи.
(4) Всички запитвани я и отговори задължително се регистрират и архивират от
служителите на СКЦ. Начинът на работа и
съхранение на документите в СКЦ се извър
шва в съответствие с действащите национални
разпоредби, относими към съответните органи.
(5) Комуникаци ята се осъществява на
български, румънски или английски език.

(1) Румънската страна поема разходите,
свързани с наем, консумативи, както и разходите, свързани с поддръжката на помещенията
и местните задачи.
(2) Всяка от договарящите страни поема разходите, свързани с експлоатацията и
поправката на допълнителното оборудване,
посочено в чл. 8, ал. 2 от това споразумение.
(3) Всички други разходи, извън посочените
в ал. 1 и 2 на това член, са за сметка на всяка от договарящите страни в съответствие с
потреблението. Разходите за представителни
нужди на СКЦ, договорени между всички
координатори, се разпределят по равно.

Член 7
Общи правила за функциониране на СКЦ
(1) СКЦ няма правосубектност.
(2) СКЦ работи постоянно, 24 часа на
ден/7 дни в седмицата.
(3) А дминистративното ръководство на
СКЦ се осъществява от координатори съгласно
чл. 10 от това споразумение.
(4) Практическите методи на работа се
определят с Правилник за организацията и
дейността на СКЦ, който следва да бъде изготвен и одобрен от компетентните органи,
посочени в чл. 3 от това споразумение. Правилникът за организацията и дейността на
СКЦ е приложим едновременно с влизането
в сила на това споразумение.
Член 8
Оборудване
(1) Румънската страна предоставя безплатно
на другата страна необходимите помещения
за функциониране на СКЦ, както и офисоборудване и места за паркиране съгласно
списъка към Правилника за организацията
и дейността на СКЦ.
(2) Допълнително оборудване, извън предвиденото в ал. 1, се осигурява от всяка от
договарящите страни.
(3) Договарящите страни улесняват изграждането и експлоатацията на телекомуникационните мрежи и IT-системите, необходими за
дейността на служителите на СКЦ, тяхното
свързване към съответните мрежи, както и
изграждането на вътрешни мрежи. Комуникациите на всяка от договарящите страни е
поверителна и неприкосновена.

Член 10
Задачи на координаторите
Координаторите имат следните задачи:
1. осигуряване на дейността на служителите от своята страна в СКЦ и предприемане
на необходимите мерки за организиране и
изпълнение на текущата дейност; взетите от
координаторите решения са задължителни за
служителите от тяхната държава;
2. организиране съвместно с другите координатори на функционирането на СКЦ по
надлежния ред;
3. координаторите се информират взаимно
за състава на служителите от своята държава,
работещи в СКЦ;
4. представителство на СКЦ; на основата
на одобрение на компетентните национални
органи на договарящите страни един от координаторите може да бъде съвместно определен да представлява СКЦ по отношение на
международната му дейност.
Член 11
Служители на СКЦ
(1) Служителите на СКЦ изпълняват своите
задължения с цел осигуряване на анализ и
обмен на данни и информация по въпроси,
произтичащи от прилагането на разпоредбите
на това споразумение, както и с цел подкрепа
на координираните действия, изпълнявани
едновременно от няколко компетентни органа
на договарящите страни.
(2) Служителите на СКЦ си сътрудничат
директно, без да предприемат оперативни
мерки.
(3) Назначаването и броят на служителите
на СКЦ се одобряват от компетентните органи
на договарящите страни.
(4) Служителите на СКЦ изпълняват своите
задължения в рамките на своите компетенции
и съгласно националното законодателство
на държавата на договарящата страна, която
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представляват, като се съобразяват със законодателството на държавата на договарящата
страна, на чиято територия е изграден СКЦ.
(5) В рамките на работното време служителите на СКЦ нямат право да носят оръжие и
униформи с отличителни знаци на компетен
тните органи, както и идентифициращи знаци.
(6) Служителите на СКЦ влизат в централата на СКЦ с карти за достъп и легален
документ за пътуване за преминаване на
държавната граница. При преминаване на
общата граница на държавите на договарящите страни не се събират такси за служебните
превозни средства.
(7) В работно време служителите на СКЦ
се смятат за изпълняващи задълженията си
на национална територия.
Член 12
Общи отличителни знаци
Общите символи и други отличителни
знаци за идентифициране на СКЦ и неговите
служители следва да бъдат уредени в Правилника за организацията и дейността на СКЦ,
предвиден в чл. 7, ал. 4.
Член 13
Защита на личните данни
Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на договарящите страни се извършва при спазване на
националното законодателство, определените
от изпращащия компетентен орган условия
и следните принципи, които намират приложение както при автоматизирана, така и при
неавтоматизирана обработка на данни:
1. Предоставените данни не трябва да се
използват без одобрение на изпращащия орган за други цели освен за целите, за които
са предоставени.
2. Предоставените данни се унищожават/
коригират, ако:
– се установи неверността на данните, или
– изпращащият компетентен орган уведоми, че данните са събрани или предоставени
в противоречие на закона, или
– данните не са необходими повече за
изпълнение на целта, за която са били предоставени, освен ако е налице изрично разрешение предоставените данни да се използват
и за други цели.
3. По молба на изпращащия компетентен
орган получаващият данните компетентен
орган може да предоставя информация за
тяхното използване.
4. Изпращащият компетентен орган гарантира верността и необходимостта на изпратените данни. Ако се окаже, че са предоставени
неверни данни или данни, които не е трябвало да бъдат предоставяни, или правомерно
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предоставени данни съгласно законите на
държавата на изпращащия или получаващия
компетентен орган трябва да се унищожат
на по-късен етап, изпращащият или получаващият компетентен орган трябва незабавно
да бъде информиран, за да ги унищожи или
съответно да ги коригира съгласно т. 2.
5. Получаващият компетентен орган е длъжен ефикасно да защити получените данни
от нерегламентиран достъп, промени или
разпространение.
6. В случай на нерегламентиран достъп
или разпространение на предоставените данни
получаващият компетентен орган уведомява
незабавно изпращащия компетентен орган
за обстоятелствата, при които е настъпил
нерегламентираният достъп или разпространение, както и за предприетите мерки за предотвратяване на подобни ситуации в бъдеще.
7. Изпращащият и получаващият компетентен орган регистрират предаването, получаването, коригирането или унищожаването
на данните.
8. При предоставянето на данните изпращащият компетентен орган определя срока
за унищожаване на предоставените данни в
съответствие с националното си законодателство.
9. Лицето, за което трябва да бъдат или вече
са били предоставени данни, може да получи
въз основа на писмена молба информация за
предоставените данни и за целта, за която ще
бъдат използвани, съгласно националното законодателство на държавите на договарящите
страни. Ако засегнатото лице подаде молба
за достъп, коригиране или унищожаване на
тези данни, получаващият орган взема своето
решение в съответствие със становището на
изпращащия компетентен орган.
10. Компетентният орган, получил молба
за предоставяне на информация от гражданин
на другата договаряща страна, е длъжен незабавно да информира за това компетентния
орган на другата договаряща страна, преди
да предостави такава информация.
11. Данни могат да бъдат предоставени
също и на трета страна само с писменото
съгласие на изпращащия компетентен орган.
12. Предоставянето на данни може да бъде
отказано само ако това ще застраши националната сигурност или обществения ред.
13. Договарящите страни предприемат
всички необходими мерки в съответствие с
националното си законодателство за недопускане причиняването на вреди на трети лица
във връзка с изпращането, получаването и
използването на данни, както и за отстраняване на причините, довели до евентуални
неблагоприятни последици от тази дейност.
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Член 14
Обмен на класифицирана информация
К ласифицирана информация се обменя
при спазване на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимна защита на
класифицираната информация, подписано в
Букурещ на 13 април 2006 г.
Член 15
Архивиране на документи
Документите на всяка от договарящите
страни се архивират отделно в съответствие
с националното законодателство на всяка
държава. Документите и архивите на всяка
от договарящите страни са неприкосновени.
Член 16
Решаване на спорове
Всички спорове, възникнали в хода на
работата на СКЦ, се решават от координаторите. Ако не бъде постигнато съгласие,
споровете се решават от договарящите страни
чрез преговори.
Член 17
Връзка с други международни документи
Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни договори,
по които те са страни.
Член 18
Отказ за съдействие
Всяка от договарящите страни може времен но, изц я ло и л и час т и ч но да о т к а же
съдействие в слу чай на застрашаване на
националната є сигурност или други важни
обществени интереси или ако това противоречи на националното є законодателство.
Другата договаряща страна се уведомява
своевременно в писмена форма за мотивите,
които обуславят отказа.
Член 19
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение влиза в сила след
изтичане на 30 дни от датата на получаване
на последното писмено уведомление, с което
договарящите страни взаимно се уведомяват
за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.
(2) Това споразумение може да бъде изменяно или допълвано по взаимно писмено съгласие на договарящите страни. Измененията
и допълненията влизат в сила по реда на ал. 1.
(3) Това споразумение може да бъде денонсирано от всяка от договарящите страни.
В такъв случай споразумението престава да
действа 6 месеца след датата на получаване
на уведомлението.
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(4) Това споразумение се сключва за срок
от пет години и автоматично се подновява за
следващи периоди от по пет години, ако нито
една от договарящите страни шест месеца
преди изтичане на срока на действие на това
споразумение не уведоми другата договаряща
страна за намерението си да прекрати неговото действие.
Подписано във Видин на 19 май 2009 г.
в два екземпляра, всеки един от които на
български, румънски и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Михаил Миков,
министър на
вътрешните
работи
5952

За правителството
на Румъния:
Дан Ника,
министър на администрацията и
вътрешните работи

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО СИГУРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Сърбия за
обмен и взаимна защита на класифицираната
информация в областта на отбраната
(Утвърдено с Решение № 630 от 20 юли 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 10 юни
2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Сърбия (наричани по-нататък „договарящи страни“),
Като се споразумяха за провеждане на
разговори по въпроси, свързани с политиката
и сигурността, и за разширяване и активизиране на тяхното сътрудничество,
Водени от убеждението за промените в
политическата ситуация в света и отчитайки
важната роля на сътрудничеството между двете
страни за стабилизирането на мира, международната сигурност и взаимното доверие,
Разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на
класифицирана информация в областта на
отбраната (наричана по-нататък само „класифицирана информация“) между договарящите
страни,
Желаейки да създадат правила, регулиращи взаимната защита на класифицирана
информация, които ще се прилагат спрямо
бъдещи споразумения за сътрудничество,
които предстоят да се подпишат, и класи-
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фицирани договори, които ще се изпълняват
между договарящите страни, съдържащи или
включващи класифицирана информация,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на това споразумение:
(1) „Класифицирана информация“ е всяка легално определена информация, която
е създадена за целите на сътрудничеството
в областта на отбраната, изследванията в
областта на отбраната, отбранителната индустрия и доставките, свързани с отбраната,
нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите
на една от договарящите страни, свързани с
нейната национална сигурност, отбрана, вън
шна политика или защита на конституционно
установения є ред.
(2) „Класифициран документ“ е всяка записана класифицирана информация, независимо
от физическата є форма или характеристика,
включително следните носители на информация: ръчно или машинно написан материал,
печати, програми за обработка на данни, карти,
таблици, снимки, рисунки, гравюри, чертежи,
или части от тях, скици, чернови, работни
бележки, индигов лист, мастилени ленти или
възпроизвеждане чрез каквито и да е средства
или процеси звук, глас, магнитни записи,
видеозаписи, електронни записи, оптични
записи в каквато и да е форма, портативни
съоръжения или уреди за автоматизирана
обработка на данни с постоянен носител на
информация или с преносим носител на информация и други.
(3) „К ласифициран материа л“ е всек и
предмет от техническо естество, съоръжение,
оборудване, уст ройство или въоръжение,
произведени или в процес на производство,
както и съставните части, използвани за производството им, носител на класифицирана
информация.
(4) „Страна-получател“ е договарящата
страна, на която се предоставя класифицирана
информация.
(5) „Ст рана-източник“ е договарящата
ст рана, която предоставя к ласифицирана
информация.
(6) „Компетентен орган“ е орган, който
съгласно националното законодателство на
съответната договаряща страна отговаря за
защитата на класифицираната информация и
за прилагането на разпоредбите на това споразумение. Тези органи са посочени в член 5
на това споразумение.
(7) „Контрагент“ е физическо или юридическо лице, което има правоспособност да
сключва договори, и/или страна по класи-
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фициран договор, попадащ под разпоредбите
на това споразумение.
(8) „Класифициран договор“ е споразумение
между два или повече контрагента, с което се
създават или определят права и задължения
между тях и което съдържа или предвижда
достъп до класифицирана информация.
(9) „Разрешение за достъп“ e положително решение, произтичащо от процедура по
проучване, което установява лоялността и
надеждността на физическо лице, както и
други аспекти на сигурността в съответствие с
националното законодателство. Това решение
дава право на достъп на физическото лице
и му позволява да борави с класифицирана
информация на определено ниво без риск за
сигурността.
(10) „Удостоверение за сигурност“ е положително решение на съответните органи
на договарящите страни, произтичащо от
процедура по проучване, което установява
способността на юридическото лице да борави
със и да защитава класифицирана информация, както и други аспекти на сигурността в
съответствие с националното законодателство.
(11) „Трета страна“ е международна организация, държава, физическо или юридическо
лице, която не е страна по това споразумение.
Член 2
Цел
Целта на това споразумение е да установи
принципите и да осигури защитата на предоставената и/или обменяната класифицирана
информация между договарящите страни.
Член 3
Нива на класификация
(1) Договарящите страни приемат, че следните нива на класификация са еквивалентни
и съответстват на нивата на класификация,
определени в националното законодателство
на договарящите страни:
За Република
България

Еквивалент на
английски

За Република
Сърбия

CTPOГO
CEKPETHO

TOP SECRET

ДРЖАВНА
ТАJНА

CEKPETHO

SECRET

СТРОГО ПОВЕРЛJИВО

ПOBEPИTEЛHO CONFIDENTIAL
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

RESTRICTED

ПОВЕРЛJИВО
ИНТЕРНО

(2) Класифицирана информация с ниво
на класификация СТРОГО СЕКРЕТНО/TOP
SECRET/ДРЖАВНА ТАJНА не е предмет на
обмен и защита според това споразумение.
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Член 4
Мерки за защита на класифицираната
информация
(1) В съответствие с националното си
законодателство договарящите страни предприемат съответните мерки за защита на
класифицираната информация, която е съвместно създадена или обменяна съгласно
това споразумение. Нивото на защита на
тази класифицирана информация трябва да
бъде еквивалентно на нивото на защита на
националната класифицирана информация
със същата степен на класификация.
(2) Договарящите страни без забавяне взаимно се информират за настъпили значими
промени в националното законодателство,
които ще повлияят върху защитата и обмена
на класифицирана информация. В тези случаи
договарящите страни се информират по реда
на член 5, за да обсъдят възможните изменения в това споразумение. Междувременно
класифицираната информация се опазва според
разпоредбите на това споразумение.
(3) Достъпът до класифицирана информация се дава само на тези лица, на които е
издадено подходящо разрешение за достъп в
съответствие с националното законодателство
на съответната договаряща страна и при спазване на принципа „необходимост да се знае“.
(4) Страната-източник гарантира, че страната-получател е информирана за:
а) нивото на класификация на информацията и условията за предоставянето є или
ограниченията за използването, както и че
тази информация е съответно маркирана;
б) всяка последваща промяна в нивото на
класификация.
(5) Страната-получател се задължава:
а) да не предоставя или да не допуска
предоставяне на класифицирана информация
на трета страна без предварителното писмено
съгласие на страната-източник;
б) да осигури ниво на класификация на
класифицираната информация, еквивалентно
на нивото, дадено от страната-източник;
в) да не използва или да не позволява използване на класифицирана информация за друга
цел освен за тази, за която е предоставена.
Член 5
Компетентни органи
(1) Компетентните органи на договарящите
страни са:
За Република България:
За политиката:
– Държавна комисия по сигурността на
информацията.
За изпълнение на дейностите по това споразумение:
– Държавна агенция „Национална сигурност“.
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За Република Сърбия:
– Министерство на отбраната на Република
Сърбия.
(2) С цел постигане и поддържане на сходни
стандарти за сигурност съответните компетентни органи на договарящите страни, при
молба, ще си предоставят взаимно информация
относно стандартите за сигурност, процедурите
и практиката за защита на класифицираната
информация в съответната договаряща страна
и в случай на нужда ще организират срещи
за обсъждане на споменатите процедури за
защита на класифицирана информация.
(3) Компетентните органи могат да сключват договорености в изпълнение на това
Споразумение.
Член 6
Пренос на класифицирана информация
(1) Класифицирани документи и/или класифицирани материали се пренасят обикновено
чрез използването на дипломатически или
военни куриери. Други средства за пренос
на класифицирана информация могат да се
използват само ако са одобрени от съответните
компетентни органи в съответствие с тяхното
национално законодателство.
(2) Класифицирана информация може да
се предава единствено чрез защитени телекомуникационни системи, мрежи или други
електромагнитни методи, чрез криптиращи
системи, одобрени от съответните органи,
според националното законодателство на
всяка от договарящите страни.
(3) В случай на пренос на голяма пратка,
съдържаща класифицирани документи и/или
класифицирани материали, съответните компетентни органи взаимно определят и одобряват
средствата за транспортирането, маршрута и
мерките за сигурност
Член 7
Превод, размножаване, унищожаване
(1) Преводи на класифицирани документи
се извършват само от лица, на които е издадено подходящо разрешение за достъп. Тези
преводи носят подходящ гриф за сигурност
и подходяща анотация на езика, на който се
преведени, в която се посочва, че преводът
съдържа класифицирана информация на страната-източник.
(2) При размножаване на класифицирани
документи и/или класифицирани материали
грифовете за сигурност на оригинала също
трябва да бъдат размножени или отбелязани на
всяко копие. Тези размножени класифицирани
документи и/или класифицирани материали
трябва да бъдат поставени под същия контрол
като оригиналите. Броят на копията трябва
да бъде в рамките на необходимия брой за
служебни цели.
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(3) Класифицирани документи или класифицирани материали се унищожават или видоизменят по такъв начин, че да се предотврати
възстановяването им изцяло или отчасти.
(4) Страната-източник може изрично да
забрани размножаването, видоизменянето или
унищожаването на класифицирани документи
и/или класифицирани материали чрез подходящо отбелязване или последващо писмено
уведомление. В тези случаи класифицираните
документи и/или класифицирани материали
се изпращат обратно на страната-източник,
след като вече не е необходимо.
Член 8
Класифицирани договори
(1) Класифицирани договори се сключват
и изпълняват в съответствие с националното
законодателство на съответната договаряща
страна, касаещо защитата на класифицираната
информация. При поискване компетентният
орган на всяка договаряща страна предоставя информация за това дали предложеният
контрагент има удостоверение за сигурност,
отговарящо на исканото ниво на класификация, и дали е въвел подходящи договорености
по сигурността, за да гарантира защитата на
класифицираната информация.
(2) Неразделна част от всеки класифициран
договор трябва да бъде Анекс по сигурността.
В този анекс следва да се уточни коя класифицирана информация ще бъде предоставена
на контрагента или създадена в резултат на
прилагането на класифицирания договор и кое
съответно ниво на класификация е било определено за тази информация, както и мерките
за сигурност, които следва да се прилагат за
защитата на класифицираната информация.
(3) Договори, сключени с контрагенти,
съдържащи класифицирана информация с
ниво на класификация ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/RESTRICTED/ИНТЕРНО, трябва да
съдържат подходяща клауза, определяща минималните мерки, които трябва да се приложат
за защитата на такава класифицирана информация. На контрагентите не е необходимо да
притежават удостоверение за сигурност, за да
получат информация с ниво на класификация
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ/RESTRICTED/
ИНТЕРНО.
Член 9
Посещения
(1) Посетителите получават предварително
разрешение от съответния компетентен орган
на договарящата страна, която приема посетителите, само ако са получили достъп до
класифицирана информация в съответствие
с националното им законодателство и ако
им е необходим достъп до класифицирана
информация или до помещения, където такава класифицирана информация се създава,
обработва или съхранява.
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(2) Редът за осъществяване на посещения
трябва да бъде съгласуван между компетентните органи.
(3) Искането за посещение трябва да съдържа следната информация:
а) цел на посещението;
б) детайли на работната програма;
в) темите, съдържащи класифицирана информация, които ще се обсъждат, и тяхното
ниво на класификация;
г) име на посетителя, дата и място на
раждане, националност, номер на паспорт
или на лична карта;
д) заеманата от посетителя длъжност и
наименование на институцията или организацията, която той представлява;
е) наличие на разрешение за достъп на
посетителя до съответното ниво на класификация;
ж) наименование и адрес на обекта, който
ще се посещава;
з) ако е известно, имена и адреси на лицата,
които ще бъдат посетени;
и) дата на посещението;
й) друга информация, ако това е договорено.
(4) Всяка информация, която би могла да
бъде дадена на посетителите или би могла да
бъде забелязана от тях, ще бъде третирана от
тях като информация, предоставена в съответствие с разпоредбите на това споразумение.
(5) В случаи, обхващащи специфичен проект или конкретен договор, с одобрението
на договарящите страни е възможно да се
създадат списъци на многократните посетители. Тези списъци ще са валидни за първоначален период, ненадвишаващ 12 месеца, и
валидността им може да бъде продължена за
допълнителен период от време (но не повече
от 12 месеца) с предварителното одобрение
на съответния компетентен орган на всяка
договаряща страна. След като списъкът е
одобр ен, посещенията се организират директно
между организациите, с които са свързани
включените в списъка посетители.
(6) Всяка договаряща страна гарантира
защитата на личните данни на посетителите
според съответното национално законодателство.
Член 10
Нарушения на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките
за сигурност, което е довело до действителен
или възможен нерегламентиран достъп до или
разкриване на класифицирана информация,
създадена или получена от другата договаряща
страна, съответният компетентен орган на
договарящата страна в държавата, на която
се е получило нарушаване на мерките за
сигурност, трябва да информира съответния
компетентен орган на другата договаряща
страна възможно най-бързо и да осигури
провеждане на съответните процедури в съответствие с националното законодателство.
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При необходимост другата договаряща страна
трябва да окаже съдействие при провеждането
на тези процедури.
(2) Другата договаряща страна във всички
случаи трябва да бъде информирана за резултатите от провеждането на процедурите
и за предприетите мерки за предотвратяване
на повторни нарушения и трябва да получи
окончателното становище за причините и
обстоятелствата, при които е настъпило нарушението на мерките за сигурност.
Член 11
Разходи
Всяка договаряща страна понася съответно
разходите, свързани с изпълнение на задълженията є по прилагане на това споразумение.
Член 12
Заключителни разпоредби
(1) Това споразумение се сключва за не
определен срок.
(2) Това споразумение влиза в сила от датата
на получаване на последната нота, с която
договарящите страни се уведомяват взаимно
по дипломатически път, че са били изпълнени
вътрешноправните процедури, необходими за
неговото влизане в сила.
(3) Това споразумение може да се променя
по взаимно писмено съгласие на договарящите
страни. Тези изменения и допълнения влизат
в сила съгласно процедурата в съответствие
с алинея 2 на този член.
(4) Всяка договаряща ст рана може да
прекрати това споразумение с писмено пред
известие до другата договаряща страна. Прекратяването влиза в сила след изтичането на
шест месеца считано от датата на получаване
на известието. Независимо от прекратяването на споразумението всяка класифицирана
информация, предоставена по споразумението, трябва да продължи да бъде защитавана
съгласно горепосочените разпоредби до момента, в който страната-източник освободи
страната-получател от това задължение.
(5) Спорните въпроси, възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на това
споразумение, се решават чрез консултации
и преговори между договарящите страни без
намеса на външна юрисдикция.
Подписано в Белград на 14 април 2009 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, сръбски и английски език, като
трите текста имат еднаква сила. В случай на
различия в тълкуването меродавен е текстът
на английски език.
За правителството на
Република България:
Цвета Маркова,
председател на
Държавната комисия
по сигурността на
информацията
5789

За правителството на
Република Сърбия:
Душан Спасойевич,
държавен секретар
на Министерството
на отбраната
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Република България и Министерството на
транспорта и инфраструктурата на Румъния
за сътрудничество по въпроси на аерона
вигационното обслужване и за установяване на
функционален блок въздушно пространство,
състоящ се от националното въздушно прост
ранство на Република България, националното въздушно пространство на Румъния и
въздушното пространство, включено в обхвата
на международноправните ангажименти на
Република България и Румъния
(Утвърден с Решение № 287 от 11 май 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 24 юни
2010 г.)
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България и Министерството на
транспорта и инфраструктурата на Румъния,
наричани по-нататък „страните“,
с оглед на това, че Република България и
Румъния са държави – членки на Европейския съюз,
кат о имат п редви д законодат елст во т о
на Европейската общност за създаване на
единно европейско небе, организацията и
използването на въздушното пространство
в единното европейско небе, прилагането на
това законодателство в държавите членки и
особено тяхното задължение да си сътрудничат
за установяване на функционални блокове от
въздушно пространство (ФБВП), и по-специално в съответствие с Регламент (ЕО) 549/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
10 март 2004 г. за определяне на рамката за
създаване на единно европейско небе (рамков
регламент), Регламент (ЕО) 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март
2004 г. за осигуряване на аеронавигационно
обсл у ж ване в единното европейско небе
(Регламент за осигуряване на обслужване),
Регламент (ЕО) 551/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за
организацията и използването на въздушното
пространство в единното европейско небе
(Регламент за въздушното пространство) и
Регламент (ЕО) 552/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за
оперативната съвместимост на Европейската
мрежа за управление на въздушното движение
(Регламент за оперативната съвместимост),
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като отдават дъл ж имото внимание на
сложността на установяването на функционален блок въздушно пространство, състоящ се
от националното въздушно пространство на
Република България, националното въздушно пространство на Румъния и въздушното
пространство, включено в обхвата на международноправните ангажименти на Република
България и Румъния (наричан по-нататък
DANUBE FAB), ангажиращо правителствата,
законодателните органи и доставчиците на
аеронавигационно обслужване, изискващо
добре координиран процес както на международно, така и на национално равнище,
насочен, inter alia, към преговори и сключване
на международен договор,
след като взеха предвид съществуващите
възможности, ползите и разходите във връзка
с установяването на DANUBE FAB,
като отчитат важността на по-нататъшното
повишаване на безопасността и ефeктивността, както и с цел създаване на допълнителен
капацитет за въздушния транспорт и управление на въздушното движение във въздушното
пространство в обхвата на DANUBE FAB,
с цел създаване на допълнителна добавена
стойност и оптимално използване на финансовите, технически и човешки ресурси и тези,
свързани с околната среда, съгласно чл. 5
от Регламент (ЕО) 551/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за
организацията и използването на въздушното
пространство в единното европейско небе
(Регламент за въздушното пространство) и
като имат предвид, че внедряването на модели за взаимно сътрудничество по въпросите
на аеронавигационното обслужване следва да
се извършва постепенно,
се споразумяха за следното:
– Да окажат подкрепа за установяване на
DANUBE FAB, като засилят сътрудничеството по въпросите на аеронавигационното
обслужване между компетентните органи и
институции на двете държави;
– Да подготвят правната и институционалната рамка, необходими за установяване на
DANUBE FAB, по смисъла на дефиницията
за функционален блок въздушно пространство
в член 2, т. 25 от Регламент (ЕО) 549/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
10 март 2004 г. за определяне на рамката за
създаване на единно европейско небе (рамков
регламент) и да предприемат необходимите
мерки за привеждане на националното законодателство в съответствие с тези рамки в
условията на взаимно разбирателство;
– Да подготвят съвместно и в координация
международен договор за установяване и функциониране на DANUBE FAB в съответствие
с приложимото законодателство на Европей-
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ския съюз, без да се засягат изискванията по
отношение на отбраната и сигурността на
въздушното пространство, в съответствие с
международните задължения на двете страни;
– Да осъществяват всички свои действия
по установяването на DANUBE FAB в координация с институциите на Европейския
съюз, в т. ч. с Изпълнителна агенция TEN-T,
както и с Международната организация за
гражданско въздухоплаване (ИК АО) и Европейската организация за безопасност на
въздухоплаването (Евроконтрол) и с други
компетентни институции;
– Взаимно да установят механизъм за информиране на съответните министерства на
съседните държави за хода на подготовката
по установяването на DANUBE FAВ и за
възможностите за сътрудничество, които той
предлага, в съответствие с отворения характер
на DANUBE FAВ;
– Взаимно да установят механизъм за
информиране на съответните институции в
държави, участващи в други инициативи за
установяване на функционални блокове въздушно пространство, с цел осигуряване на
координация между функционалните блокове
от въздушно пространство;
– Да провеждат консултации със заинтересованите страни във връзка с напредъка
по проекта, да изискват и получават мнения
и коментари, включително, но не само, от
представители на Международната асоциация
за въздушен транспорт (ИАТА) и професионалните организации на служителите на доставчиците на аеронавигационно обслужване;
– Периодично да информират правителствата на двете държави за развитието на
проекта DANUBE FAB.
І. Страните по този меморандум декларират, че процесът на създаване на DANUBE
FAB ще включва:
1) Даване мандат на националните контролни органи (НКО) по смисъла на чл. 4
от Регламент (ЕО) 549/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за
определяне на рамката за създаване на единно
европейско небе (рамков регламент) – Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за Република България и „Гражданска въздухоплавателна администрация“
за Румъния, за подписване на Меморандум
за разбирателство относно сертифицирането
и надзора на безопасността на дейностите в
рамките на DANUBE FAB и за подготовката
на правната и институционалната рамка, необходими за установяването на DANUBE FAB,
изброявайки конкретните задачи, свързани с
неговата подготовка, включително създаването на съответен Координационен комитет
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на НКО за подготовка на DANUBE FAB със
съответните права и задължения и осигуряването на човешки и финансови ресурси,
необходими за своевременна реализация на
проекта.
2) Даване мандат на доставчиците на
аеронавигационно обслужване – Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното
движение“ за Република България и ROMATSA
за Румъния, за подписване на Меморандум
за разбирателство по въпроси на аеронавигационното обслужване и за установяване на
DANUBE FAB.
ІІ. Страните по този меморандум дават
мандат на доставчиците на аеронавигационно обслужване – Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“ за
Република България и ROMATSA за Румъния,
да обединят усилията си за установяване на
DANUBE FAB, като:
1) Извършат по-нататъшно проучване и
разработване на оперативните, техническите и
финансовите условия на функционалния блок,
както и условията по отношение на безопасността, гражданско-военната координация и
социалното въздействие.
2) Създадат и финансират Звено за управ
ление на проекта в съответствие с насоките
на Управителния комитет, посочен в т. ІІІ.
3) Предприемат ст ъпк и за постепенно
хармонизиране на предоставяното аеронави
гационно обслужване с цел по-нататъшно
подобряване на безопасността, ефективността
и капацитета и при запазване предоставянето
на обслужването от съществуващите районни
контролни центрове в София и Букурещ.
4) Извършат по-нататъшен анализ, включително правен, за установяването на DANUBE
FAB, в това число консултации, постигане на
съгласие по етапите за реализация на проекта
и администрирането на общите функции.
5) Обезпечат необходимите човешки и
финансови ресурси за развитие на проекта.
ІІІ. За изпълнение на целите на този меморандум страните:
1) Създават Управителен комитет, който
да ръководи установяването на DA NUBE
FAB (Управителен комитет). Управителният
комитет се съпредседателства от заместникминистър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията на Република България и държавен секретар на Министерството
на транспорта и инфраструктурата на Румъния
и е съставен от определени представители на
министерства и институции в двете страни.
Решенията в Управителния комитет се вземат с единодушие. В Управителния комитет
всяка от страните има право на един глас.
Когато Управителният комитет не може да
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вземе решение по даден въпрос, въпросът се
отнася до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България и министъра на транспорта и инфраструктурата на Румъния за
постигане на съгласие.
2) Приемат правата, задълженията и правилата за работа на Управителния комитет,
които се съдържат в приложението, състав
ляващо неразделна част от Меморандума за
разбирателство.
3) Изготвят Международно споразумение
за установяването и функционирането на
DANUBE FAB.
В заключение страните изразяват намерението си цялата дейност по този меморандум да
се провежда по начин, позволяващ проектите
на нормативните актове за установяването на
DANUBE FAB да бъдат изготвени до средата
на 2011 г., а организационната, оперативната,
техническата и регулаторната подготовка да
приключат през 2012 г.
Този меморандум влиза в сила от датата на
получаване на последното писмено уведомление, с което страните взаимно се информират
за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за неговото влизане в сила.
Всяка от страните може по всяко време
да предлага изменения на меморандума и да
инициира преговори за постигане на такива
изменения.
Спорните въпроси, възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този
меморандум, се решават чрез консултации и
преговори между страните и няма да бъдат
отнасяни за разрешаване до национален или
международен съд или трета страна.
Меморандумът за разбирателство прекратява своето действие от датата на влизане в
сила на Международното споразумение за
установяване и функциониране на DANUBE
FAB.
Този меморандум е подписан в София
на 26 февруари 2010 г. в два оригинални
екземпляра, всеки на български, румънски
и английски език, като всички текстове са
с еднаква сила. В случай на различия при
тълкуването за меродавен се приема текстът
на английски език.
За Министерството нa
транспорта, информационните технологии
и съобщенията на
Република България:
Александър Цветков – 	
министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

За Министерството
на транспорта и
инфраструктурата
на Румъния:
Раду Берчяну –
министър на
транспорта и
инфраструктурата
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към Меморандума за разбирателство между
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република
България и Министерството на транспорта
и инфраструктурата на Румъния за сътрудничество по въпроси на аеронавигационното
обслужване и за установяване на функционален блок въздушно пространство, състоящ се
от националното въздушно пространство на
Република България, националното въздушно пространство на Румъния и въздушното
пространство, включено в обхвата на международноправните ангажименти на Република
България и Румъния
Управителен комитет на DANUBE FAB
Права и задължения. Правила за работа
1. Задачи
1.1. Управителният комитет ръководи фазите на предварително проектиране и детайлно
проектиране и подготовка за внедряване на
проекта за установяване на функционален
блок въздушно пространство (DANUBE FAB)
в съответствие със законодателството на Европейския съюз за единното европейско небе.
1.2. Управителният комитет възлага на
звеното за управление на проекта изработването на:
1.2.1. план за управление на проекта за
DANUBE FAB;
1.2.2. план за ефективността на DANUBE
FAB;
1.2.3. бизнес план на проекта за DANUBE
FAB;
1.2.4. план за човешките ресурси, необходими за изпълнението на проекта за DANUBE
FA B, с разработена хармонизирана/обща
програма за обучение;
1.2.5. план за управление на риска;
1.2.6. други.
1.3. Управителният комитет обсъжда и
приема предложените от звеното за управление на проекта планове и въз основа на тях
съвместно със звеното за управление на проекта изготвя подробна и цялостна концепция
за хармонизиране и частично интегриране
на аеронавигационното обслужване на двете
държави при запазване на съществуващите
районни контролни центрове в София и Букурещ. Цялостната концепция включва като
минимум следните елементи:
1.3.1. концепция за бъдещите функции по
управление на въздушното движение на настоящите доставчици на аеронавигационно
обслужване;
1.3.2. техническа концепция;
1.3.3. концепция за управление и надзор
на безопасността;
1.3.4. финансова концепция;
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1.3.5. концепция за АИО/АМО;
1.3.6. концепция за обща структура на
DANUBE FAB, придружена с план за преход
към внедряването.
1.4. Управителният комитет решава, дава
инструкции и контролира дейността на звеното за управление.
1.5. Управителният комитет определя лице
за контакт по проекта DANUBE FAB, което
да кореспондира с Изпълнителната агенция
TEN-T.
1.6. Уп рави телни я т коми тет ежегодно
приема бюджета на звеното за управление в
съответствие с изискванията на финансиращата програма TEN-T.
1.7. Управителният комитет подготвя правната и институционалната рамка, необходими
за установяване на DANUBE FAB, съгласно
дефиницията за функционален блок от въздушно пространство в член 2, т. 25 от Регламент
(ЕО) 549/2004 на Европейския парламент и
на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на
рамката за създаване на единно европейско
небе (рамков регламент), включително проекти на нормативни актове за привеждане на
националното законодателство в съответствие
с тази рамка.
1.8. Управителният комитет подготвя международен договор за установяване и функциониране на DANUBE FAB в съответствие с
приложимото законодателство на Европейския
съюз, без с това да се засягат изискванията
по отношение на отбраната и сигурността
на въздушното пространство, съгласно международните задължения на двете държави.
1.9. Управителният комитет подготвя съвместно със звеното за управление на проекта
създаването на обща структура за изпълнение
на функциите на DANUBE FAB.
2. Срокове
Управителният комитет приема и изпълнява решенията си така, че да бъдат спазени
сроковете, определени в актовете на Европейския съюз. За тази цел Управителният
комитет приема график с ключовите дати за
изпълнение на изискванията, съдържащи се
в актовете на Европейския съюз.
3. Докладване
Управителният комитет представя доклад
за развитието на проекта пред министрите на
транспорта най-малко веднъж на шест месеца.
4. Метод на работа
4.1. Управителният комитет организира
работата си чрез пленарни заседания, чрез
работни групи, а когато въпросите не са
съществени – чрез договаряне между председателите, представляващи двете страни.
4.2. Управителният комитет създава работни групи, определя техните права и задължения
и председатели.
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5. Състав
5.1. Управителният комитет се състои от
представители, назначени от страните, както
следва:
– за българската страна: представителите
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на
Република България, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на
Република България, Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“, и
съответно
– за румънската страна: главните директори на компетентните дирекции в Министерството на транспорта и инфраструктурата
на Румъния, представителите на румънската
Гражданска въздухоплавателна администрация и ROMATSA, както и
– други определени представители от министерства и институции на двете държави.
5.2. Броят на членовете не е фиксиран и в
зависимост от въпросите, които ще се обсъждат, могат да се привличат и допълнителни
представители на всяка от държавите.
5.3. При необходимост Управителният комитет може да отправи покана към лицето за
контакт пред Изпълнителната агенция TEN-T
за участие в заседанията.
5.4. При необходимост Управителни ят
комитет може да отправи покана към други
експерти от двете държави да участват в
дискусиите.
5.5. При необходимост Управителни ят
комитет може да отправи покана за участие
към представители на институциите на ЕС,
включително Изпълнителната агенция TEN-T,
ИК АО, Евроконтрол и други компетентни
органи.
6. Председателство
6.1. Управителният комитет се съпредседателства от един заместник-министър на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията на Република България и от
един държавен секретар на Министерството на
транспорта и инфраструктурата на Румъния.
6.2. Председателството на Управителния
комитет се осъществява съвместно, с равни
права и отговорности на представителите на
двете държави.
6.3. Съпредседателите на Управителния
комитет свикват заседанията, правят предложения за дневен ред и ръководят на ротационен принцип заседанията.
7. Заседания
7.1. Уп рави телни я т коми тет п ровеж да
редовни заседания, най-малко на всеки два
месеца, на ротационен принцип на територията
на Република България и Румъния.
7.2. На заседанията се води протокол, в
който се описват проведените обсъждания и
приетите решения.
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7.3. Заседанията се свикват две седмици
преди датата за провеждането им, с предложение за дневен ред. Материалите за заседанието
се изпращат до пет работни дни преди датата
на провеждане.
7.4. Работният език, на който се провеждат заседанията на Управителния комитет, е
английският език.
8. Решения
8.1. Решенията на Управителния комитет се
вземат единодушно. Всяка страна има право
на един глас, който се изразява от нейния
съпредседател.
8.2. Когато Управителният комитет не може
да вземе решение по даден въпрос, въпросът
се отнася до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
на Реп ублика Българи я и минист ъра на
транспорта и инфраструктурата на Румъния
за постигане на съгласие.
8.3. Разпоредбите относно председателството, заседанията и вземането на решения
се прилагат съответно и за работните групи.
9. Консултации със заинтересованите страни
Управителният комитет у частва във и
подпомага консултативния процес със заинтересованите страни, като за участие в
консул та ц ии т е могат да бъдат пока нени
международни организации, като ИК АО и
Евроконтрол, институциите на Европейския
съюз, професионалните и синдикалните организации. Провеждат се и консултации с
по-широк кръг от заинтересовани страни в
интерес на прозрачността и за отчитане на
общественото мнение.
10. Финансиране
Българската и румънската част в Управителния комитет поемат своите разходи.
5809

ИНСТРУКЦИЯ № 4
от 16 юли 2010 г.

за противоградовата защита в Република
България
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентира противоградовата защита в Република
България, която се осъществява от органите на
Изпълнителната агенция „Борба с градушките“
(ИАБГ) към Министерството на земеделието
и храните (МЗХ).
(2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез
наблюдение на атмосферните процеси с Доплерови радарни станции и активни въздействия
с противоградови ракети.
(3) Целогодишно чрез изградена интерактивна радарна информационна система ИАБГ
осигурява откриване, наблюдение и свръхкрат-
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косрочна прогноза на силни щормове, порои,
градушки и други неблагоприятни атмосферни
явления.
(4) Информацията по ал. 3 се предоставя в
реално време на подразделения на Военновъздушните сили (ВВС) към Министерството на
отбраната (МО) и на Държавно предприятие
„Ръководство на въздушното движение“ (ДП
„РВД“).
Чл. 2. Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“ и ВВС координират
дейността за осигуряване безопасност на полетите във въздушното пространство на Република
България при действията за борба с градушките.
Чл. 3. Центърът за координиране използването на въздушното пространство (ЦКИВП),
създаден с Инструкция № 25 от 1999 г. за
структурата и правилата за работа на Центъра
за координиране използването на въздушното
пространство на Република България (ДВ,
бр. 101 от 1999 г.), разрешава или забранява
провеждане на стрелба по градоносни облаци
от полигоните за борба с градушките (ПБГ)
на ИАБГ.
Чл. 4. (1) Изпълнителната агенция „Борба с
градушките“ осъществява активна противоградова дейност от ПБГ на Регионални дирекции
за „Борба с градушките“ (РДБГ), както следва:
1. РДБГ Пазарджик област – с. Гелеменово;
2. РДБГ Пловдив област – с. Голям чардак
и с. Поповица;
3. РДБГ Видин област – гр. Грамада;
4. РДБГ Монтана област – с. Долно Церовене;
5. РДБГ Враца област – с. Бърдарски геран;
6. РДБГ Плевен област – гр. Долни Дъбник;
7. РДБГ Сливен област – с. Старо село;
8. РДБГ Стара Загора област – с. Петрово.
(2) Всеки ПБГ се състои от опасни зони,
определени в чл. 3 от ПМС № 44 от 2010 г. за
определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се
ограничава въздухоплаването (ДВ, бр. 25 от
2010 г.), наречени „ракетни площадки“ (РП).
(3) Определянето на всяка ракетна площадка (РП) за въздействие към даден ПБГ, както
и конкретните хоризонтални и вертикални
граници на ПБГ се осъществява със съвместна заповед на ръководителите на ИАБГ, ДП
„РВД“ и ВВС.
(4) Дейностите по ал. 3 се осъществяват не
по-късно от 1 март на текущата година.
(5) Хоризонталните и вертикалните граници
на определените ПБГ по ал. 3 се публикуват
като опасни зони в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република
България.
(6) Всяка регионална дирекция за „Борба
с градушките“ отговаря за дейностите на РП
съгласно приложението.
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Раздел ІІ
Правила за работа на органите на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“
Чл. 5. (1) Активният сезон за работа на
противоградовата защита е от 1 април до 30
октомври.
(2) Датите за откриване и закриване на
активния сезон се определят със заповед на
ръководителя на ИАБГ в зависимост от фазата
на развитие на селскостопанските култури и
синоптичните прогнози за градова активност.
(3) Заповедта по ал. 2 се представя в ДП
„РВД“, ВВС и ЦКИВП.
(4) Стрелбата по градоопасните облаци се
провежда от ракетните площадки на ПБГ по
всяко време на денонощието в периода, посочен
в заповедта по ал. 2.
(5) Броят на едновременно планирани и
активирани ПБГ не трябва да нарушава възможностите за осигуряване на трафикопотоците
през въздушното пространство на Република
България.
Чл. 6. Центърът за координиране използването на въздушното пространство издава
разрешение за стрелба по градоносни облаци.
Чл. 7. (1) Ръководителят на дежурната смяна
в командния пункт (КП) на РДБГ след оценка
на метеорологичната обстановка и необходимост от въздействие по градоносни облаци не
по-късно от 30 min преди началото на въздействието иска разрешение от ЦКИВП за стрелба
от РП или ПБГ, като посочва субекта, който
ще извърши стрелбата.
(2) В зависимост от оперативните нужди на
органите за обслужване на въздушното движение
(ОВД) информацията по ал. 1 се предоставя
за РП или за ПБГ.
Чл. 8. Органите за ОВД след получаване
на искане от ЦКИВП са длъжни 5 min преди
началото на определеното време за стрелба
да вземат необходимите мерки (отклоняване
на въздухоплавателни средства (ВС), кацане
на запасни летища и др.) за освобождаване
района на въздействието от въздухоплавателни
средства, като за това докладват в ЦКИВП.
Чл. 9. (1) Ръководителят на дежурната смяна
в КП на РДБГ незабавно докладва в ЦКИВП
за начало и край на стрелбата.
(2) За осигуряване на безопасността на полетите при необходимост дежурният в ЦКИВП
може да разпореди незабавно прекратяване на
стрелбата по градоносни облаци от ПБГ.
(3) В случай че подразделенията на РДБГ
след получаване на разрешението по чл. 6 или
по време на стрелбата открият ВС в районите
на въздействие, стрелбата се преустановява.
За продължаване на въздействието срещу градоносните облаци се иска ново разрешение от
ЦКИВП.
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Чл. 10. (1) По време на въздействието върху
градоносните облаци на ВС не се разрешават
полети в опасните зони.
(2) По време на въздействието върху градоносните облаци, ако възникнат случаи, които не
са уредени с тази инструкция, те се изясняват
и разрешават от ЦКИВП.
Чл. 11. Изпълнителната агенция „Борба с
градушките“ не по-късно от 1 март на текущата
година представя в писмен вид информация
в ДП „РВД“, Щаба по подготовка на ВВС и
ЦКИВП за характеристики на средствата за
въздействие, които ще се използват.
Чл. 12. (1) Центърът за координиране изпол
зването на въздушното пространство разрешава
работа на ПБГ само при работеща комуникация със съответните КП на РДБГ и работеща
комуникация между тези КП и техните РП.
(2) При липса на комуникация по ал. 1
разрешената стрелба по градоносните облаци
се прекратява незабавно.
Раздел ІІІ
Функционални задължения на радиопрограмния
ръководител в ЦКИВП
Чл. 13. Радиопрограмният ръководител за
борба с градушките е включен в състава на
дежурната смяна на ЦКИВП и денонощно
осъществява комуникация между ЦКИВП,
РДБГ и ИАБГ.
Чл. 14. Радиопрограмният ръководител за
борба с градушките административно е подчинен
на ръководителя на ИАБГ, а оперативно – на
ръководителя, зам.-ръководителя на ЦКИВП
и на ръководителя на смяна (РС) в сектор
ЦКИВП.
Чл. 15. Радиопрограмният ръководител е
длъжен да:
1. присъства на предсменния инструктаж
от 07,30 h до 08,00 h и на следсменния разбор
в ЦКИВП след приключване на дежурството
от 08,00 h до 08,30 h, провеждан под ръководството на РС;
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2. e запознат с метеорологичната обстановка;
3. бъде запознат с обстановката от предишния ден;
4. приема сведения от РДБГ за изправността
на противоградовата техника и готовността за
въздействие на всеки РДБГ;
5. предава до 11,00 h в ИАБГ обобщено
сведение за състоянието на противоградовата
техника и дежурните екипи в полигоните;
6. предава своевременно на РС исканията
за започване на стрелба от КП и своевременно да задейства системата след разрешение от
ЦКИВП;
7. приема от КП времето за началото и
края на въздействието на ПБГ и незабавно да
докладва на РС;
8. регистрира пълно и точно данните, отнасящи се до дейността на ПБГ по време на
въздействие;
9. дава точно време на полигоните в 09,00 h
и 15,00 h;
10. предава в ИАБГ информация за начало,
край и кратко сведение за въздействията;
11. проверява през 2 часа изправността на
свръзките, като взема необходимите мерки за
отстраняване на повредите и своевременно да
докладва в ИАБГ.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се приема на основание
§ 3 от преходните и заключителните разпоредби
на Постановление № 44 от 2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство
на Република България, в които се ограничава
въздухоплаването (ДВ, бр. 25 от 2010 г.).
§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Инструкцията е съгласувана с министъра на отбраната и министъра на земеделието
и храните.
Министър: Ал. Цветков
Приложение
към чл. 4, ал. 6

1. РДБГ Стара Загора – КП с. Петрово
Ракетни площадки
D1011
D1012
D1013
D1014
D1015
D1016
D1017

–
–
–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Памукчии
Кирилово
Малка Верея
Руда
Пряпорец
Сърневец
Могилово

D1021
D1022
D1023
D1024
D1025
D1026

–
–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.
с.

Коларово
Хрищени
Землен
Сърнево
Дълбоки
Горно Ботево

D1031
D1032
D1033
D1036
D1037
D1038

–
–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.
с.

Ловец
Яздач
Рупките
Гита
Странско
Ценово

D1041
D1042
D1043
D1044
D1045
D1046

–
–
–
–
–
–

с. Ястребово
с. Опан
с. Княжевско
с. Голямо Асеново
с. Столетово
с. Българене
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2. РДБГ Пазарджик – КП с. Гелеменово
Ракетни площадки
D1110
D1111
D1112
D1113
D1114
D1115

–
–
–
–
–
–

с. Славовица
D1120 – с. Стрелча
с. Церово
D1121 – с. Свобода
с. Баня
D1122 – с. Овчеполци
гр. Панагюрище
с. Елшица
гр. Априлци

D1130
D1131
D1132
D1133
D1134
D1135

–
–
–
–
–
–

гр. Пещера
с. Црънча
с. Симеоновец
с. Мененкьово
с. Звъничево
с. Карабунар

D1140 – с. Козарско
D1141 – с. Синитево
D1142 – с. Мало Конаре

3. РДБГ Пловдив – два командни пункта
3.1. КП с. Голям чардак
Ракетни площадки
D1210
D1211
D1212
D1215
D1216

–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.

Кръстевич
Старосел
Драгомир
Правище
Паничери

D1220
D1221
D1222
D1223
D1224
D1225
D1226
D1227
D1228
D1229

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

гр. Хисар
с. Михилци
с. Житница
с. Брегово
с. Ръжево Конаре
с. Свежен
с. Златосел
с. Сърнегор
с. Стрелци
с. Момино

D1230
D1231
D1232
D1233
D1234
D1235

–
–
–
–
–
–

гр. Перущица
с. Стамболийски
гр. Съединение
с. Малък чардак
с. Ново село
с. Цалапица

D1241 – с. Марково
D1242 – с. Бенковски
D1243 – с. Войводиново

3.2. КП с. Поповица
Ракетни площадки
D1310
D1311
D1312
D1313
D1314

–
–
–
–
–

с. Стряма
с. Маноле
с. Поповица
с. Шишманци
гр. Раковски

D1320
D1322
D1323
D1324
D1325
D1326
D1327
D1328
D1329

–
–
–
–
–
–
–
–
–

с. Градина
с. Горно Белево
гр. Брезово
с. Марково
с. Чехларе
Долно ново село
с. Оризово
с. Средно градище
гр. Чирпан

D1330
D1331
D1332
D1333
D1334
D1335

–
–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.
с.

Крумово
Болярци
Горни Воден
Стоево
Добростан
Новаково

D1341
D1342
D1343
D1345
D1346

–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.

Искра
Татарево
Православен
Караджалово
Дълбок извор

4. РДБГ Видин – КП гр. Грамада
Ракетни площадки
D1510
D1511
D1512
D1513
D1514
D1515

–
–
–
–
–
–

с. Брегово
с. Делейна
с. Шишенци
с. Цар Петрово
с. Извор махала
гр. Кула

D1520
D1521
D1522
D1523
D1525
D1526

–
–
–
–
–
–

с. Ново село
с. Негованци
с. Плакудер
гр. Видин
с. Жеглица
с. Бела Рада

D1530
D1531
D1532
D1533
D1534

–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.

Киреево
Бранковци
Рабиша
Подгоре
Дъбравка

D1540
D1541
D1542
D1543
D1544
D1545
D1546
D1547

–
–
–
–
–
–
–
–

гр. Грамада
с. Мали Дреновец
с. Димово
с. Орешец
с. Воднянци
с. Ружинци
с. Въртоп
с. Дреновец

5. РДБГ Монтана – КП с. Долно Церовене
Ракетни площадки
D1610
D1611
D1613
D1615

–
–
–
–

с.
с.
с.
с.

Динково
Смирненски
Медковец
Сталийска махала

D1620
D1621
D1622
D1623
D1624
D1625

– с. Ковачица
– с. Комощица
– с. Мокреш
– с. Мадан
– с. Златия
– с. Бъзовец

D1630
D1631
D1632
D1633
D1634

– с. Смоляновци
– с. Славотин
-с. Горна Вереница
– с. Долна вода
– с. Мала Кутловица

D1640 –
ровене
D1641 –
D1642 –
D1643 –
D1645 –

с. Долно Цес. Бели брег
с. Стубел
с. Лехчево
с. Бойчиновци
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6. РДБГ Враца – КП с. Бърдарски геран
Ракетни площадки
D1710
D1713
D1714
D1715
D1716

–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.

Хайредин D1720 – с. Селановци
Бутан
D1722 – м. Маринов геран
Алтимир
Крушовица
Ботево

D1730
D1731
D1732
D1733
D1734
D1735
D1736
D1737
D1738
D1739
D1746

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Баница
Малорад
Борован
Тлачене
Търнава
Добролево
Три кладенци
Девене
Буковец
Баурене
Криводол

D1740
D1741
D1742
D1743
D1744
D1745

–
–
–
–
–
–

с. Койнаре
с. Лепица
с. Попица
с. Бреница
с. Бърдарски геран
с. Търнак

7. РДБГ Плевен – КП гр. Долни Дъбник
Ракетни площадки
D1810
D1811
D1812
D1813
D1814
D1815

–
–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.
с.

Гостиля
Горни Вадим
Байкал
Ореховица
Долни Луковит
Староселци

D1820
D1821
D1822
D1823
D1824

–
–
–
–
–

с. Загражден
с. Гулянци
Славовица
с. Комарево
гр. Тръстеник

D1831 – с. Горна М и т ро полия
D1832 – с. Телиш
D1833 – с. Горни Дъбник
D1834 – с. Садовец
D1835 – с. Писарово

D1840
D1841
D1842
D1843

–
–
–
–

с.
с.
с.
с.

Ясен
Буковлък
Радишево
Петърница

8. РДБГ Сливен – КП с. Старо село
Ракетни площадки
D1911
D1912
D1913
D1914
D1916

–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.

Николаево
Жребчево
Козарево
Шивачево
Съдийско поле

D1920
D1921
D1922
D1923
D1924
D1925
D1926

–
–
–
–
–
–
–

с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Малко Чочовен
Селиминово
Абланово
Самуилово
Тополчане
Жельо войвода
Трапоклово

D1931
D1932
D1933
D1934

–
–
–
–

с.
с.
с.
с.

Караново
Езеро
Любенец
Млекарево

D1940 – с. Коньово
D1941 – с. Питово
D1942 – с. Бозаджии

6026

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Националния
център по здравна информация (ДВ, бр. 35
от 2005 г.)
Параграф единствен. В чл. 10 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Центърът изисква и предоставя безвъзмездно необходимите за нуждите на лечебни
заведения, към които по силата на нормативен
акт е създаден регистър с национално значение,
данни от информационните регистри в страната,
изграждани и поддържани с бюджетни средства.
(3) Центърът предоставя данните на лечебните заведения по ал. 2 по тяхно писмено
искане, съдържащо описание на конкретните
данни, срока и начина на получаването им.“
Министър: А.-М. Борисова
6027

НАРЕДБА № 27
от 30 юни 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Образна диагностика“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Образна
диагностика“ съгласно приложението.
(2) Дейността по образна диагностика се
осъществява при спазване на стандарта по
ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по
образна диагностика.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 3. Отменя се Наредба № 22 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Образна диагностика“ (ДВ, бр. 76 от 2004 г.).
Министър: А.-М. Борисова
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Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА“
A. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
І. Определение
„Образната диагностика“ е самостоятелна
медицинска специалност и научна дисциплина,
която с полу чените чрез различни физични
принципи образи на анатомични ст ру кт у ри
позволява диагностицирането и лечението на
заболяванията. Не включва методите за получаване на диагностичен образ с използването
на радиофармацевтици, но е част от хибридните
методи (РЕТ/СТ, SРЕCТ/СТ, РЕТ/MR).
ІІ. Основни диагностични методи:
1. Конвенционална рентгенова диагностика – метод за получаване на двумерен сянков образ на базата на различната степен на отслабване
на рентгеновите лъчи в различните структури
на тялото; основни конвенционални методи са
рентгенова скопия, графия и томография.
2. Термография – метод за визуализиране на
разпределението на температурата по кожата,
зависеща от състоянието на кожата и на разположените под нея структури и е с ограничено
самостоятелно приложение.
3. Ултразвукова диагностика (ехография) – метод за пол у чаване на дву мерен образ ч рез
отражението (ехото) на ултразвуковите вълни
на границите между биологичните структури с
различен акустичен импеданс. Доплеровите и
ендокавитарните методи разширяват областите
на нейното приложение.
4. Компютърна томография – метод за получаване на детайлен образ на анатомични срезове
чрез компютър, който обработва масив от данни
за интензитета на преминалото през тъканите
рентгеново лъчение.
5. Магнитнорезонансна образна диагностика – нейонизиращ метод за получаване на детайлен образ на анатомични срезове и на функционална информация на принципа на явлението
ядрен магнитен резонанс – резонансно поглъщане
на енергията на високочестотно електромагнитно
поле от ядрата на водорода в тъканите, намиращи
се в постоянно магнитно поле.
6. Инвазивна образна диагностика – методи,
при които диагностичната информация се постига чрез въвеждане в човешкото тяло на игли,
катетри и други приспособления със или без
въвеждане на контрастно средство, под контрол
на някои от гореизброените методи.
7. А нгиог рафи я – инвазивни методи, при
които диагностичните образи се добиват чрез
въвеждане на контрастни средства в кръвоносните
съдове чрез директна пункция или въвеждане
на катетър в техния лумен.
8. Интервенционална рентгенология – методи
на инвазивната образна диагностика, при които
се осъществяват и манипулации с лечебна цел.
9. Остеодензитометрия – метод за определяне
на костната плътност.
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10. Мамография – метод на образната диагностика за изследване на млечната жлеза.
ІІІ. Основни раздели на образната диагнос
тика
1. Физични принципи на образната диагнос
тика.
2. Неврорентгенология.
3. Лицево-челюстна образна диагностика.
4. Мускулно-скелетна образна диагностика.
5. Торакална образна диагностика.
6. Сърдечно-съдова образна диагностика.
7. Образна диагностика на храносмилателната система.
8. Урогенитална образна диагностика.
9. Педиатрична образна диагностика.
10. Образна диагностика на млечната жлеза.
11. Спешна образна диагностика.
12. Инвазивна и интервенционална образна
диагностика.
Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРУКТУРИТЕ ЗА
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИК А
І. Общи изисквания
1. Разкриването на структурите за образна
диагностика и дейността им се осъществява при
спазване на Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове по прилагането му,
както и нормативните актове, регламентиращи
работата с източници на йонизиращо лъчение.
2. Разполагането и използването на апаратурата с източник на йонизиращо лъчение се
извършва след получаване на разрешение и/
или лицензия за безопасно осъществяване на
дейността. Извършването на дейността трябва да
съответства на условията, предвидени в Закона
за безопасно използване на ядрената енергия
(ЗБИЯЕ).
3. Всяка структура за образна диагностика
изпълнява своята дейност, като създава, поддържа и актуализира документите по чл. 30 от
Наредбата за радиационна защита при дейности
с източници на йонизиращи лъчения (ДВ, бр. 74
от 2004 г.).
4. Устройството и дейността в кабинет за
образна диагностика, работещ с източник на йонизиращо лъчение, отговарят на изискванията на
наредбите по чл. 65, ал. 1 от Закона за здравето:
4.1. С рентгенов апарат манипулира само рент
генолог – специалист по образна диагностика,
и/или рентгенов лаборант. Специалисти от други
специалности, ползващи рентгенова апаратура,
получават удостоверение за правоспособност за
работа с източници на йонизиращи лъчения по
реда на ЗБИЯЕ след призната квалификация за
конкретната медицинска дейност и работят в
екип със специалист по образна диагностика.
4.2. Кабинетите за образна диагностика с
източник на йонизиращо лъчение по време на
работа трябва да бъдат затворени така, че да
няма възможност за достъп на лица, неучастващи
пряко в провеждането на изследването.
4.3. Забранен е престоят на лица, неучастващи пряко в провеждането на изследването, в
кабинетите по образна диагностика с източник
на йонизиращо лъчение при работещ рентгенов
апарат.
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4.4. Кабинетът за образна диагностика с източник на йонизиращо лъчение трябва да бъде
ясно означен съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата
за радиационна защита при дейности с източници
на йонизиращи лъчения и да бъде осигурен със
светлинна сигнализация за наличие на йонизиращо лъчение.
4.5. Апаратурата, с която се работи, трябва да
съответства на образното изследване, което ще
бъде извършено съобразно правилата за добра
медицинска практика на образната диагностика.
5. Всички помещения в структурата за образна
диагностика трябва да отговарят на действащите
здравни и нормативни изисквания.
6. Със заповед съответният управителен орган
на лечебното заведение определя специалисти от
персонала на структурата за образна диагностика,
които отговарят за дозиметричния и радиационен
контрол. Преките задължения и отговорности на
отговорника по радиационна защита се включват
в длъжностната му характеристика.
6.1. Ежемесечно трябва да се отчитат данните
от индивидуалните дозиметри, с които задължително е снабден персоналът, и да се попълват
документи за резултатите от този контрол.
6.2. Всяко тримесечие отговорникът по радиа
ционна защита провежда инструктаж по радиа
ционна защита в съответствие с инструкция за
безопасна експлоатация на рентгеновите апарати
и инструкция за радиационна защита в обекта
по чл. 30 от Наредбата за радиационна защита.
Данните от инструктажа се нанасят в дневник.
6.3. Здравното състояние на работещите в
структура за образна диагностика подлежи на
ежегодно проследяване в специализирани за
целта лечебни и здравни заведения.
6.4. Извършващият изследването лекар или
рентгенов лаборант носи отговорност за радиа
ционната защита на лица, асистиращи или
присъстващи по необходимост по време на рентгеновото изследване, включително на студенти,
специализанти и др.
7. Всички процедури при изследванията на
пациентите трябва да бъдат извършвани съобразно детайлни протоколи за всяка от процедурите,
утвърдени от ръководителя на структурата за
образна диагностика и лечебното заведение.
Протоколите трябва да бъдат на достъпно място
по време на провеждане на процедурите и да
съответстват на правилата за добра медицинска
практика.
8. Всички промени в тези протоколи трябва
да бъдат подписани от ръководителя на структурата за образна диагностика, като се означава
и датата на промяната.
9. Всички образнодиагностични кабинети и
звена, в които се прилагат интравенозни контрастни средства, трябва да са окомплектовани
със спешен шкаф, окомплектован с необходимите
за борба с тях медикаменти, както и с кислород
и съответните маски за даването му на болните.
ІІ. Квалификация на персонала
1. Структурите за образна диагностика се
ръководят от лекар със специалност „Образна
диагностика“. Щатът на структурите може да
включва: лекари, старши рентгенов лаборант
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с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“,
както и рентгенови лаборанти, медицинск и
сестри, медицински физици, инженери, техници
и санитари, съобразно обема на извършваната
дейност и щатното разписание. Специализираната
и високоспециализираната дейност се извър
шват от специалисти по образна диагностика с
допълнително обучение по специализираните и
високоспециализираните методи в медицински
университет. В ангиографските кабинети работят специалисти по образна диагностика със
сертификат за инвазивна образна диагностика
и интервенционална рентгенология, издаден от
висше медицинско училище. Специализираната
и високоспециализираната дейност се осъществяват от специализиращи или квалифициращи
се под контрола на специалист със съответния
сертификат или допълнително обучение.
2. Броят на персонала, осъществяващ дейността на структурите за образна диагностика,
работещи с източници на йонизиращо лъчение,
трябва да е съобразен с изискването за ненадхвърляне на индивидуалната годишна ефективна
доза до 100 mSv за срок от пет години съгласно
Наредбата за основните норми за радиационна
защита (ДВ, бр. 73 от 2004 г.)
3. Ръководителят на структурата за образна
диагностика отговаря за цялостната є дейност.
Той трябва да: познава основно всички апарати
и извършвани изследвания в структурата за образна диагностика, отговаря за радиационната
защита на персонала и пациентите и организира
участието на структурата във външната оценка
на качеството.
4. Всеки медицински и немедицински специалист, работещ с източник на йонизиращо лъчение,
трябва да има удостоверение за правоспособност
за работа с източници на йонизиращо лъчение.
Това удостоверение разрешава извършването на
дейности с източници на йонизиращо лъчение в
съответствие с изискванията на Закона за без
опасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).
5. При извършване на изследванията персоналът на структурата за образна диагностика е
длъжен да спазва правилата за безопасност на
труда и радиационна защита.
6. Изискванията към медицинските специалисти, в зависимост от нивото на компетентност
на съответната структура, са следните:
6.1. За структури от първо ниво на компетентност минималният брой лекари със специалност
образна диагностика е един.
6.2. За структури от второ ниво на компетентност минималният брой лекари със специалност
образна диагностика е трима, от които двама
с допълнително обучение по специализирана и
високоспециализирана дейност съгласно т. 1.
6.3. За структури от трето ниво на компетентност минималният брой лекари със специалност
образна диагностика е петима (24-часов график),
от които двама с допълнително обучение по
специализирана и високоспециализирана дейност
и един със сертификат за инвазивна образна и
интервенционална рентгенология съгласно т. 1.
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III. Изисквания към апаратурата за образна
диагностика
1. Общи положения
1.1. Минимални изисквания, на които трябва
да отговаря апаратурата за образна диагностика:
1.1.1. За всеки апарат трябва да бъде осигурена техническа поддръжка и профилактика от
лица, които имат съответната квалификация и
техническа екипировка и в случай, че не са в
трудовоправни отношения с лечебното заведение,
притежават лицензия за извършване на тази
дейност, издадена по реда на ЗБИЯЕ. Техническите ревизии и профилактика на апаратурата
се извършват с минима лна периодичност 6
месеца или друга, ако е изрично предписана от
производителя. Резултатите от тази поддръжка
и сервизните профилактични прегледи трябва
да бъдат документирани в протоколи.
1.1.2. За всеки апарат трябва да е осигурен
контрол на качеството, осъществяван чрез пус
кови, периодични и извънпланови изпитвания.
Контролът на качеството се провежда и документира по изискванията на Наредба № 30 от 2005 г.
за условията и реда за осигуряване защита на
лицата при медицинско облъчване. Резултатите
от тези изпитвания и направените констатации
и препоръки се документират в протоколи.
1.1.3. Всеки рентгенов апарат, използван в
осъществяването на програма за скрининг при
социалнозначими заболявания, трябва да отговаря на изисквания, определени в съответната
програма.
1.2. Апаратурата трябва да се осъвременява
периодично в съответствие с естеството на работа
и натоварването. Новоинсталираната апаратура
трябва да е с декларация за съответствие (СЕмаркировка). Новоинсталираните компютърни
томографи и ангиографи трябва да са новопроизведени или фабрично рециклирани.
2. Уредби за конвенционална рентгенография
и рентгеноскопия
2.1. Общата филтрация на рентгеновия източник трябва да е по-голяма от 2,5 mm алуминиев
еквивалент. Уредби, работещи в широки граници
на анодното напрежение, трябва да имат набор
от сменяеми допълнителни филтри от алуминий
и/или мед.
2.2. Уредбите за рентгенография трябва да имат
блендиращо устройство със светлинен визьор.
2.3. Стационарните уредби за рентгенография
трябва да имат експонационен автомат (експономат).
2.4. Уредбите за рентгеноскопия трябва да
имат устройство за усилване на образа с електроннооптичен преобразувател и телевизионна
система или дигитален детектор.
2.5. Уредбите за рентгеноскопия трябва да
са оборудвани с устройство за прекъсване на
излъчването на рентгенови лъчи при отпускане
на педала/бутона от оператора и устройство за
автоматично регулиране на яркостта чрез ограничаване на мощността на дозата.
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2.6. Рентгеновата апаратура, използвана основно за изследване на деца в специализирани
лечебни заведения, трябва да осигурява възможност за намаляване на облъчването на децата
чрез наличието на:
– високоволтов генератор с ниска степен на
пулсации;
– сменяеми допълнителни филтри от алуминий и мед;
– лесно отстранима противодифузионна решетка с подходящи параметри;
– устройство за ограничаване на размера на
полето до размера на изследваната област от
тялото на детето;
– средства за обездвижване на детето;
– лъчезащитни средства за пациента.
2.7. Уредбите за рентгеноскопия и стацио
нарните уредби за рентгенография, без тези
за мамография и за дентални графии, трябва
да имат индикация за дозата на пациента при
облъчването в съответствие с международните
стандарти. Препоръчва се дисплеят на средството за измерване на дозата да е интегриран
в командния пулт на уредбата. При уредбите с
дигитални детектори резултатът трябва да се
записва автоматично в архива на изследването.
2.8. Преобразувател на образа за графия – рентгенова касета с минимален клас на чувствителност на филм-фолийната комбинация 200 или
дигитален детектор. При използване на филмфолийни комбинации усилващите фолии трябва
да са комбинирани спектрално с рентгеновите
филми.
2.9. Проявяване на рентгеновите филми:
– автоматизирано с проявителна машина;
– осигурени сенситометър и денситометър за
контрол на проявителния процес по изискванията
на Наредба № 30 от 2005 г. за условията и реда
за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване.
2.10. Условия за разчитане на рентгенографиите: наличие на негативоскоп с хомогенна
яркост над 1700 cd.m 2 .
3. Уредби за рентгенова компютърна томография
3.1. Новоинсталираните компютър-томографски уредби трябва да са със спирална функция и
многосрезови според нивото на компетентност.
3.2. Новоинсталираните компютър-томографски уредби трябва да имат индикация върху
дисплея за дозата на пациента в съответствие с
международните стандарти.
4. Уредби за рентгенова мамография
4.1. За мамография се използват специализирани мамографски уредби със:
– два фокуса: 0,3 mm и 0,1 mm;
– експонационен автомат с няколко доминантни полета;
– компресиращо устройство; при скринингови
уредби – с автоматична компресия;
– специални мамографски касети и рентгенови
филми или дигитален детектор;
– самостоятелна машина за проявяване на
мамог рафск ите филми или специа лизирано
четящо устройство при дигитални CR касети;
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– нег ат и во скоп с хомог ен на я рко с т на д
3000 cd.m 2 , с възможност за маскиране на полето
по размера на филма и с допълнителен светлинен
източник с яркост 10 000 cd.m –2 .
4.2. Към мамографските уредби трябва да са
осигурени:
– стандартен фантом от PMMA (плексиглас)
с дебелина 45 mm;
– ако работят с филми – сенситометър и денситометър за контрол на проявителния процес
по изискванията на Наредба № 30 от 2005 г.
за условията и реда за осигуряване защита на
лицата при медицинско облъчване.
5. Уредби за магнитнорезонансна образна
диагностика
5.1. Новоинсталираните уредби за магнитнорезонансна образна диагностика трябва да са с
напрегнатост на магнитното поле според нивото
на компетентност не по-малко от 1Т.
5.2. Изключение от 5.1 се допуска за инсталиране на нови отворени уредби за специализирани
лечебни заведения.
6. Уредби за инвазивна и интервенционална
образна диагностика
6.1. Уредбите за инвазивна и интервенционална образна диагностика да имат възможност за
движение на рентгеновата тръба (тип С-рамо)
и позиционирането є под пациентската маса.
6.2. Да осигуряват импулсна скопия.
6.3. Да са оборудвани с най-малко два режима
на скопия с различно качество на образа/доза.
6.4. Да осигуряват серийни графии.
6.5. Размерът на преобразувателя на образа
да е съобразен с клиничното приложение.
6.6. Да са окомплектовани със софтуер за
постобработка на образа.
6.7. Да са оборудвани с лъчезащитни екрани
и приспособления за лъчезащита на персонала.
6.8. Да имат автоматичен инжектор за контрастно средство.
ІV. Организация на дейността
1. Пациентът за изследване или лечение се
приема от лекаря, работещ в структурата за образна диагностика, въз основа на медицински
документи, подготвени и изпратени от лекуващ
лекар в лечебно заведение за болнична помощ,
от общопрактикуващ лекар или от съответен
лекар – специалист в лечебно заведение за извънболнична помощ. Те съдържат като минимум следната информация: името и адреса на
лекаря, който е изпратил пациента; трите имена,
годините и адреса на пациента, диагнозата му
и исканото изследване. При необходимост се
изисква и допълнителна информация за болния.
2. В медицинското направление за образно
контрастно изследване задължително трябва
да има анамнеза за свръхчувствителност или
странични явления от контрастните средства при
предходни контрастни изследвания, а при рентгенологично изследване на жени в репродуктивна
възраст – датата на последната менструация или
информация за бременност.
3. Лекарят от структурата за образна диагностика, приемащ пациента, определя вида и
обема на изследването. Той трябва да разясни
на пациента същността на изследването, ползата
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и рисковете от провеждането му и да получи от
пациента информирано съгласие. Изискванията за
информирано съгласие съответстват на правилата
на добрата медицинска практика и са утвърдени
от ръководителя на лечебното заведение.
4. Лекарят от структурата за образна диагностика, приемащ пациента, се осведомява дали
жена в репродуктивна възраст, изпратена за
рентгеново изследване, е бременна. Рентгеново
изследване на бременна жена трябва да се извърши само в случай, че животът и здравето є
са сериозно застрашени и ако изследването не
може да се отложи за периода след раждането.
Компютър-томографско или конвенционално
рентгеново изследване, обхващащо коремната и
тазовата област на жена в репродуктивна възраст,
се извършва в първите десет дни след датата на
последната менструация, освен по спешност.
При рентгеново изследване при бременност или
в случай, че бременност не може да се изключи,
извършващият изследването трябва да документира на кой апарат е направено изследването
и данните, чрез които впоследствие може да се
изчисли дозата на фетуса:
– при рентгенография: използвани анодно напрежение (kV), количество електричество (mAs),
вид и размер на рентгеновата касета;
– при рентгеноскопия: използвани анодно напрежение (kV), аноден ток (mA), време на скопия
(s), брой на прицелните снимки и данните, при
които са направени;
– при компютърна томография: брой и дебелина на срезовете, експонационни данни.
5. Лекарят осигурява провеждането на необходимото изследване, в което вземат участие
останалите служители от структурата за образна
диагностика съобразно тяхната специалност.
6. Лекарят съставя окончателните документи за проведеното изследване, като по негова
преценка те могат да бъдат обсъдени с лекаря,
изпратил пациента за изследване.
7. Извършването на изследванията се контролира от лекар – специалист по образна диагностика, и завършва с писмено тълкуване на
получените резултати от него, като и образите
от изследването се документират на филм, електронен или друг носител.
8. Лекарят – специалист по образна диагностика, може да препоръчва проследяване, контролни
прегледи или други образни изследвания.
9. Резултатите от извършените изследвания
в структурата за образна диагностика трябва
да съдържат най-малко следната информация:
трите имена и годините на пациента, датата на
изследването, вида на изследването, получените
резултати от изследването и неговото тълкуване,
подпис на лекаря, извършил изследването.
10. Резултатите от изследванията съгласно
правилника за вътрешния ред на лечебното
заведение, което е извършило изследванията,
се предоставят на:
а) пациентите;
б) съответното отделение или клиника в това
лечебно заведение;
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в) друго лечебно заведение, съгласно сключения с него договор за извършване на образни
изследвания.
11. Персона лът в кабинетите за образна
дианостика, в които се прилагат контрастни
вещества, трябва да е обучен за борба със страничните явления.
V. Контрол на качеството
1. Всички структури за образна диагностика
трябва да имат разработени правила за осигуряване на качеството на базата на документи за
лицензиране от АЯР, които включват:
а) контрол на апаратурата, чрез която се получават съответните резултати от изследванията;
б) контрол върху качеството на използваните
консумативи;
в) контрол върху качеството при извършването
на образни изследвания;
г) контрол върху качеството при тълкуване
на получените резултати.
2. Във всяка структура за конвенционална
рентгенова диагностика трябва да се организира
веднъж годишно проучване на типичните дози,
получавани от пациентите по стандартизирани
методи, препоръчани в национален дозиметричен
протокол. Получените стойности на пациентните
дози се сравняват с националните диагностични
референтни нива за съответните изследвания;
в случай на значително превишаване на тези
нива се изследват причините и се препоръчват
действия за тяхното намаляване; в случай, че
стойностите са значително под съответните
референтни нива, трябва да се провери дали е
задоволителна диагностичната информативност
на образа.
3. Всички структури за образна диагностика
трябва да участват в поне една програма за
външна оценка на качеството.
4. Дейността на всички структури за образна
диагностика трябва да бъде организирана и провеждана при спазване на принципа за получаване
на оптимално добри възможни диагностични
резултати при минимално лъчево натоварване
на пациентите и персонала.
В. ИЗСЛЕДВАНИЯ И АПАРАТУРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИК А
І. Изследвания и апаратура по образна диагностика в лечебни заведения за извънболнична
помощ:
1. Лечебните заведения за извънболнична
помощ, които имат право да извършват дейност
по образна диагностика, притежават най-малко
една от изброените уредби, както следва:
1.1. Уредба за рентгенография;
1.2. Уредба за рентгеноскопия или комбинирана графично-скопична уредба;
При работа с рентгенографичен апарат и/
или рентгеноскопичен апарат е възможна комбинация от един високоволтов генератор с две
работни места.
1.3. Апарат за ултразвукова диагностика;
1.4. Мамографска рентгенова уредба;
1.5. Апарат за компютър-томографска диагностика;
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1.6. Апарат за магнитнорезонансна диагностика.
2. Лечебните заведения за извънболнична
помощ съобразно получените от тях удостоверения и лицензии за извършване на дейност по
образна диагностика осъществяват следните
изследвания:
2.1. Рентгенологични изследвания:
2.1.1. Рентгенографии на крайниците;
2.1.2. Рентгенографии на раменния пояс и
горния крайник:
– Рентгенографии на стерноклавикуларната
става;
– Рентгенографии на клавикулата;
– Рентгенографии на акромиоклавикуларната
става;
– Рентгенографии на скапулата;
– Рентгенографии на раменната става;
– Рентгенографии на хумеруса;
– Рентгенографии на лакетната става;
– Рентгенографии на антебрахиума;
– Рентгенографии на гривнената става;
– Рентгенографии на дланта и пръстите.
2.1.3. Рентгенографии на таза и долния крайник:
– Рентгенографии на таза;
– Рентгенографии на сакроилиачните стави;
– Рентгенографии на тазобедрените стави;
– Рентгенографии на бедрената кост;
– Рентгенографии на колянната става;
– Рентгенографии на подбедрицата;
– Рентгенографии на глезенната става;
– Рентгенографии на стъпалото и пръстите.
2.1.4. Рентгенографии на гръбначния стълб:
– Рентгенографии на цервикални прешлени;
– Рентгенографии на торакални прешлени;
– Рентгенографии на лумбални прешлени;
– Рентгенографии на сакрума;
– Рентгенографии на опашните кости.
2.1.5. Рентгенографии на черепа:
– Рентгенографии на мозъчния череп;
– Специални центражи на черепа;
– Рентгенографии на лицевите кости;
– Рентгенографии на околоносните кухини.
2.1.6. Рентгенографии на зъбите:
– Рентгенографии на зъби с определен центраж;
– Обзорни (панорамни) рентгенографии на
зъби;
– Рентгенографии на челюстите в специални
проекции.
2.1.7. Рентгенографии на гръдния кош, белия
дроб и корема:
– Рентгенографии на стернума;
– Рентгенографии на ребра;
– Обзорни рентгенографии на белия дроб;
– Обзорни рентгенографии на сърцето и медиастинума;
– Обзорни рентгенографии на корема.
2.1.8. Рентгеноскопия (рентгеноскопията е
метод, допълващ рентгенографията, и се практикува, когато последната не доставя нужната
информация за структурите):
– Рентгеноскопия на белия дроб;
– Рентгеноскопия на сърцето и медиастинума;
– Рентгеноскопия на корема;
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– Рентгеноскопия с цел прицелни графии.
2.1.9. Контрастно рентгеново изследване на
гастро-интестиналния тракт:
Перорално рентгеново изследване на гастроинтестинален тракт:
– Рентгеново изследване на акта на гълтане;
– Рентгеново изследване на хранопровода;
– Рентгеново изследване на стомаха;
– Рентгеново изследване на дванадесетопръстника;
– Проследяване на пасажа на контрастното
средство през тънко и дебело черво;
– Рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт с двоен контраст;
– Рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт с фармакоповлияване.
Ретроградно изпълване на дебелото черво:
– Иригография;
– Иригография с двоен контраст.
2.1.10. Контрастно изследване на уро-гениталната система:
– Екскреторна урография;
– Цистография;
– Уретрография;
– Хистеросалпингография – в екип с гинеколог.
2.2. Ултразвукови изследвания:
2.2.1. Ултразвуково изследване на паренхимни
коремни органи и ретроперитонеум;
2.2.2. Ултразвуково изследване на повърхностни структури;
2.2.3. Ултразвуково изследване на щитовидната жлеза;
2.2.4. Ултразвуково изследване на мускули
и стави;
2.2.5. Ултразвуково изследване на гърда;
2.2.6. Ултразвуково изследване на плевра и
бял дроб;
2.2.7. Ултразвуково изследване на тестиси.
2.3. Специализирани изследвания:
2.3.1. Мамография
2.3.2. Компютър-томографски изследвания:
– Компютърно томографско изследване на
органите на главата и шията;
– Компютърно томографско изследване на
органите на гръдния кош;
– Компютърно томографско изследване на
органите на корема;
– Компютърно томографско изследване на
гръбначния стълб;
– Компютърно томографско изследване на
таза и органите в таза;
– Компютърно томографско изследване на
крайниците;
– Компютърни томографски ангиографски
изследвания.
2.4. Високоспециализирани изследвания:
2.4.1. Магнитнорезонансни изследвания:
– Магнитнорезонансно изследване на глава
и шия;
– Магнитнорезонансно изследване на органите
на гръдния кош;
– Магнитнорезонансно изследване на органите на корема;
– Магнитнорезонансно изследване на гръбначния стълб;
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– Магнитнорезонансно изследване на таза и
органите в таза;
– Магнитнорезонансно изследване на крайниците;
– Магнитнорезонансни ангиографски изследвания.
ІІ. Изследвания и апаратура за структури
по образна диагностика в лечебни заведения за
болнична помощ от първо ниво на компетентност
1. Минималната апаратура в структура по
образна диагностика от първо ниво на компетентност включва: рентгенова уредба за графични
изследвания, рентгенова уредба за скопични
изследвания или графично-скопична уредба,
ехограф.
2. Структурите от първо ниво на компетентност осъществяват следните изследвания:
2.1. Рентгенологични изследвания:
2.1.1. Рентгенографии на крайниците;
2.1.2. Рентгенографии на раменния пояс и
горния крайник:
– Рентгенографии на стерноклавикуларната
става;
– Рентгенографии на клавикулата;
– Рентгенографии на акромиоклавикуларната
става;
– Рентгенографии на скапулата;
– Рентгенографии на раменната става;
– Рентгенографии на хумеруса;
– Рентгенографии на лакетната става;
– Рентгенографии на антебрахиума;
– Рентгенографии на гривнената става;
– Рентгенографии на дланта и пръстите.
2.1.3. Рентгенографии на таза и долния крайник:
– Рентгенографии на таза;
– Рентгенографии на сакроилиачните стави;
– Рентгенографии на тазобедрените стави;
– Рентгенографии на бедрената кост;
– Рентгенографии на колянната става;
– Рентгенографии на подбедрицата;
– Рентгенографии на глезенната става;
– Рентгенографии на стъпалото и пръстите.
2.1.4. Рентгенографии на гръбначния стълб:
– Рентгенографии на цервикални прешлени;
– Рентгенографии на торакални прешлени;
– Рентгенографии на лумбални прешлени;
– Рентгенографии на сакрума;
– Рентгенографии на опашните кости.
2.1.5. Рентгенографии на черепа:
– Рентгенографии на мозъчния череп;
– Специални центражи на черепа;
– Рентгенографии на лицевите кости;
– Рентгенографии на околоносните кухини;
2.1.6. Рентгенографии на зъбите:
– Рентгенографии на зъби с определен центраж;
– Обзорни (панорамни) рентгенографии на
зъби;
– Рентгенографии на челюстите в специални
проекции.
2.1.7. Рентгенографии на гръдния кош, белия
дроб и корема:
– Рентгенографии на стернума;
– Рентгенографии на ребра;
– Обзорни рентгенографии на белия дроб;
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– Обзорни рентгенографии на сърцето и медиастинума;
– Обзорни рентгенографии на корема.
2.1.8. Рентгеноскопия (рентгеноскопията е
метод, допълващ рентгенографията, и се практикува, когато последната не доставя нужната
информация за структурите):
– Рентгеноскопия на белия дроб;
– Рентгеноскопия на сърцето и медиастинума;
– Рентгеноскопия на корема;
– Рентгеноскопия с цел прицелни графии.
2.1.9. Контрастно рентгеново изследване на
гастро-интестиналния тракт:
Перорално рентгеново изследване на гастроинтестинален тракт:
– Рентгеново изследване на акта на гълтане;
– Рентгеново изследване на хранопровода;
– Рентгеново изследване на стомаха;
– Рентгеново изследване на дванадесетопръстника;
– Проследяване на пасажа на контрастното
средство през тънко и дебело черво;
– Рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт с двоен контраст;
– Рентгеново изследване на гастро-интестиналния тракт с фармакоповлияване.
Ретроградно изпълване на дебелото черво:
– Иригография;
– Иригография с двоен контраст.
2.1.10. Контрастно изследване на урогениталната система:
– Екскреторна урография;
– Цистография;
– Уретрография;
– Хистеросалпингография – в екип с гинеколог.
2.2. Ултразвукови изследвания:
2.2.1. Ултразвуково изследване на паренхимни
коремни органи и ретроперитонеум;
2.2.2. Ултразвуково изследване на повърхностни структури;
2.2.3. Ултразвуково изследване на щитовидната жлеза;
2.2.4. Ултразвуково изследване на мускули
и стави;
2.2.5. Ултразвуково изследване на гърда;
2.2.6. Ултразвуково изследване на плевра и
бял дроб;
2.2.7. Ултразвуково изследване на тестиси.
Ултразвуковото изследване е неотменна част
от образното изследване на паренхимните коремни органи. Задължително е при спешни и
неотложни състояния. Предхожда контрастните
изследвания. Задължително е при невъзможност
да се приложи контрастно изследване.
ІІІ. Изследвания и апаратура за структури
по образна диагностика в лечебни заведения за
болнична помощ от второ ниво на компетентност
1. Към апаратурата, посочена като необходима
за структури от първо ниво на компетентност,
се включва: ултразвуков апарат с възможности
за триплексехографско изследване (Доплерово
изследване) с минимум два различни трансдюсера
и компютър-томографска уредба със спирална
функция от 2 до 16 срезова.
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2. Освен изследванията, които се извършват
в структури от първо ниво на компетентност,
в тези от второ ниво на компетентност се извършват и следните изследвания:
2.1. Компютър-томографски изследвания:
– Компютърно томографско изследване на
органите на главата и шията;
– Компютърно томографско изследване на
органите на гръдния кош;
– Компютърно томографско изследване на
органите на корема;
– Компютърно томографско изследване на
гръбначния стълб;
– Компютърно томографско изследване на
таза и органите в таза;
– Компютърно томографско изследване на
крайниците;
– Компютърни томографски ангиографски
изследвания.
2.2. Ултразвукови изследвания
– Ултразвуково изследване на глава и шия;
– Ултразвуково изследване на сърце и големи
съдове (ехокардиография);
– Ултразвуково изследване на гърда;
– Ултразвуково изследване на абдоминални
кръвоносни съдове;
– Ултразву ково изследване на периферни
кръвоносни съдове;
– Ултразвуково триплексехографско изследване на висцералните органи.
ІV. Изследвания и апаратура за структури
по образна диагностика в лечебни заведения за
болнична помощ от трето ниво на компетентност
1. Освен апаратурата, посочена за структури
от второ ниво на компетентност, в трето ниво
се включва и:
1.1. Ангиографска уредба;
1.2. Компютърна томография със спирална
функция от 16- и повече срезова;
1.3. Уредба за магнитнорезонасна образна
диагностика с напрегнатост на полето от мин. 1Т;
1.4. Мамографска уредба;
1.5. Рентгенова информационна система (RIS)
2. Освен изследванията, които се извършват
в лечебните заведения от второ ниво на компетентност, тук се извършват и следните други
изследвания:
2.1. Съдови диагностични изследвания – ангиографии;
2.2. Интервенционални процедури по съдовете:
ангиопластика, стентиране, емболизации, други;
2.3. Минимално инвазивни процеду ри по
жлъчно-чернодробната система;
2.4. Перкутанно дрениране на течни колекции;
2.5. Перкутанни биопсии;
2.6. Компютър-томографски ангиографии;
2.7. Компютър-томографско изследване на
сърце и коронарни артерии;
2.8. Инвазивни процедури под компютъртомографски контрол;
2.9. Мамографии;
2.10. Магнитнорезонансни изследвания:
– Магнитнорезонансно изследване на глава
и шия;
– Магнитнорезонансно изследване на органите
на гръдния кош;
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– Магнитнорезонансно изследване на органите на корема;
– Магнитнорезонансно изследване на гръбначния стълб;
– Магнитнорезонансно изследване на таза и
органите в таза;
– Магнитнорезонансно изследване на крайниците;
– Магнитнорезонансни ангиографски изследвания;
2.11. Ултразвукови изследвания с контрастиране;
2.12. Инвазивни процедури под ехографски
контрол.
V. Изследвания и апаратура за структури по
образна диагностика в областен/ междуобластен
диспансер за онкологични заболявани със и без
стационар
1. Минимален обем апаратура: конвенционална рентгенова апаратура, мамографска апаратура.
2. Минимален обем изследвания: рентгенологични изследвания, мамографски изследвания.
VІ. Изследвания и апаратура за структури по
образна диагностика в областен/ междуобластен
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания
със и без стационар
1. Минимален обем апаратура: конвенционална рентгенова апаратура.
2. Минимален обем изследвания: рентгенография и рентгеноскопия на гръден кош.
Г. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
За осигуряване на качество и пълнота на
резултатите от изследванията всяка структура
за образна диагностика трябва да има стандартизирани инструкции за работа, утвърдени от
съответния управителен орган на лечебното
заведение.
І. Изисквания за качество на образа при
рентгенологични рентгенографски изследвания
1. Торакс – бял дроб и сърце
Задно-предна (РА) проекция
1.1. Диагностични изисквания:
1.1.1. Визуализация – обектът се открива, без
детайлите му да са възпроизведени;
1.1.2. Изобразяване – детайлите на анатомичните структури са очертани, без да е задължително да са ясно изразени;
1.1.3. Видим рязък образ – детайлите на анатомичните структури са ясно очертани.
1.2. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) снимката е направена при пълен инспириум
и при спряно дишане (оценява се по номера на
реброто, визуализирано над диафрагмата – шесто
отпред или десето отзад);
б) тораксът е симетрично изобразен, медиалните краища на ключиците са еднакво отдалечени
от срединната линия, маркирана чрез процеси
спинози на прешлените;
в) медиалният ръб на лопатките е извън
проекцията на белия дроб;
г) изобразена е цялата ребрена клетка над
диафрагмата;
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д) видим рязък образ на съдовия рисунък на
белия дроб, в това число периферните съдове;
е) видим рязък образ на:
– трахеята и близките бронхи;
– границите на сърцето и аортата;
– диафрагмата и страничните ребрено-диафрагмени ъгли;
ж) визуализират се ретрокардиалният бял
дроб и медиастинумът;
з) гръбначният стълб се визуализира през
сърдечната сянка.
1.3. Детайли на качествения образ:
а) малки кръгли детайли в целия бял дроб,
включително в ретрокардиалните области:
– с висок контраст: 0,7 мм диаметър;
– с нисък контраст: 2 мм диаметър;
б) линейни и мрежовидни детайли в целия
бял дроб до периферията:
– с висок контраст: с ширина 0,3 мм;
– с нисък контраст: с ширина 2 мм.
2. Изисквания към дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен
пациент със стандартни размери: 0,3 mGy (милиГрей, съгласно система SI)
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: вертикален статив
със стационарна или движеща се противодифузионна решетка.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 3,0 мм Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чуствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 180 (140 – 200) сm.
3.7. Анодно напрежение: 125 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – дясна странична.
3.9. Време на експонация: < 20 ms.
3.10. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности.
Латерална проекция
(в случай, че се изисква клинично в допълнение към PA проекцията)
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) снимката е направена при пълен инспириум
и при спряно дишане;
б) ръцете са повдигнати над торакса;
в) съвпадане на задните граници на белите
дробове;
г) изобразяване на трахеята;
д) изобразяване на ребрено-диафрагмените
ъгли;
е) видим рязък образ на задните граници на
сърцето, аортата, медиастинума, диафрагмата,
стернума и гръбначния стълб.
1.2. Детайли на качествения образ:
а) малки кръгли детайли в целия бял дроб:
– с висок контраст: 0,7 мм диаметър;
– с нисък контраст: 2 мм диаметър;
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б) линейни и мрежовидни детайли в целия
бял дроб до периферията:
– с висок контраст: с ширина 0,3 мм;
– с нисък контраст: с ширина 2 мм.
2. Изисквания към дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен пациент със стандартни размери: 1,5 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: вертикален статив
със стационарна или движеща се противодифузионна решетка.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 3,0 мм Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 180 (140 – 200)
сm.
3.7. Анодно напрежение: 125 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна.
3.9. Време на експонация: < 40 ms.
3.10. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности.
2. Череп
РА проекция
или предно-задна (АР) проекция, когато РА не
е възможна
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) симетрично изобразяване на черепа, особено на черепния свод, орбитите и парс петроза
на слепоочните кости;
б) проекция на върха на парс петроза на
темпоралната кост въху центъра на орбитите;
в) видим рязък образ на фронталния синус,
етмоидните клетки, върха на парс петроза на темпоралните кости и вътрешните слухови канали;
г) видим рязък образ на вътрешните и външните пластини на черепния свод.
1.2. Детайли на качествения образ: 0,3 – 0,5 мм.
2. Изисквания към дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен
пациент със стандартни размери: 5 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса, специален уред за черепни снимки или вертикален
статив със стационарна или движеща се противодифузионна решетка.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,6 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 2,5 мм Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 70 – 85 kV.
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3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна.
3.9. Време на експонация: < 100 ms.
3.10. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности.
Латерална проекция
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) видим рязък образ на вътрешните и външните пластини на черепния свод, на основата
на селата и на върха на парс петроза на слепоочната кост;
б) припокриване на съответните контури на
предната черепна ямка, на малкото крило на
сфеноидната кост, на клиновидните израстъци
и на външните слухови отвори;
в) видим рязък образ на съдовите канали, на
върха на черепа и на трабекуларната структура;
г) припокриване на мандибуларните ъгли и
възходящите рамена.
1.2. Детайли на качествения образ: 0,3 – 0,5 мм.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен
пациент със стандартни размери: 3 mGy
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса, специален уред за черепни снимки или вертикален
статив със стационарна или движеща се противодифузионна решетка.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,6 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 2,5 мм Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 70 – 85 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна.
3.9. Време на експонация: < 100 ms.
3.10. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности
3. Лумбални прешлени
АР/РА проекция
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) видим рязък образ на прешлените в областта
на центража, при което горната и долната им
повърхност са изобразени като единична линия;
б) видим рязък образ на педикулите (ставните
израстъци);
в) изобразяване на интервертебралните стави;
г) и з о б р а з я в а не н а п р оц е с и с п и но з и и
трансверзи;
д) видим рязък образ на кортекса и трабекуларните структури;
е) изобразяване на прилежащите меки тъкани,
в частност сенките на мускулус псоас (musculus
psoas);
ж) изобразяване на сакроилиачните стави.
1.2. Детайли на качествения образ: 0,3 – 0,5 mm.
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2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен пациент със стандартни размери: 10 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
практика:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса или
вертикален статив със стационарна или движеща
се противодифузионна решетка.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 3 mm Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 70 – 85 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна.
3.9. Време на експонация: < 400 ms.
3.10. Защита от облъчване: гонадна защита
при мъжете и по възможност при жените.
Латерална проекция
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) видим рязък образ във вид на единична
линия на горната и долната прешленна повърхност с визуализиране на интервертебралните
пространства;
б) пълно припокриване на задните вертебрални ръбове;
в) изобразяване на израстъците и интервертебралните отвори;
г) визуализация на процеси спинози;
д) видим рязък образ на кортекса и трабекуларните структури.
1.2. Детайли на качествения образ: 0,5 mm.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен пациент със стандартни размери: 30 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса или
вертикален статив със стационарна или движеща
се противодифузионна решетка.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 3 mm Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 80 – 95 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна.
3.9. Време на експонация: < 1000 ms.
3.10. Защита от облъчване: гонадна защита
при мъжете.
Латерална проекция на лумбосакралната връзка
Тази проекция може да бъде назначена, ако
лумбосакралната връзка не е достатъчно ясно
визуализирана при страничната проекция на
лумбалната част на гръбначен стълб.
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1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) изобразяване на тангенциалната проекция
на вътрешната плочка на L5 и на външната плочка
на S1; визуализация на процеси спинози на L5;
б) визуализация на предните граници на
горния сакрум;
в) изобразяване на прешленните сегменти на
горния сакрум.
1.2. Детайли на качествения образ: 0,5 mm.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен пациент със стандартни размери: 40 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса или
вертикален статив със стационарна или движеща
се противодифузионна решетка.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 3 mm Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 800.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 80 – 100 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна.
3.9. Време на експонация: < 1000 ms.
3.10. Защита от облъчване: гонадна защита
при мъжете.
4. Таз
АР проекция
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) симетрично изобразяване на таза, оценено
по наслагването на симфизата върху средната
линия на сакрума;
б) видим рязък образ на сакрума и интервертебралните отвори;
в) видим рязък образ на пубисната кост и
раменете на ишадичната кост;
г) видим рязък образ на сакроилиачните стави;
д) видим рязък образ на шийките на бедрата,
които не трябва да са скъсени или усукани;
е) видим рязък образ на спонгиоза и кортикалис и на трохантерите.
1.2. Детайли на качествения образ: 0,5 mm.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен пациент със стандартни размери: 10 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: ≥ 3 mm Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чуствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 75 – 90 kV.
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3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна или странична.
3.9. Време на експонация: < 400 ms.
3.10. Защита от облъчване: гонадна защита
при мъжете и по възможност при жените.
5. Отделителна система
AP проекция
Нативна снимка
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ:
а) изобразяване на областта на целия пикочен
тракт, от горните бъбречни полюси до основата
на пикочния мехур;
б) изображение на контурите на бъбреците;
в) визуализация на контурите на мускулус
псоас (musculus psoas);
г) видим рязък образ на костите.
1.2. Детайли на качествения образ: калцификати от 1,0 мм.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен пациент със стандартни размери: 10 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: 1,3 mm Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 75 – 90 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна или странична.
3.9. Време на експонация: < 200 ms.
3.10. Защита от облъчване: гонадна защита
при мъжете.
Уринарен тракт
АР проекция
След венозно контрастиране
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ – изискванията за качествен образ важат
за серия снимки, направени през определени
за съответния пациент интервали след венозно
контрастиране:
а) увеличаване на плътността на бъбречния
паренхим (нефрографичен ефект);
б) видим рязък образ на бъбречното легенче
и чашките пиелографичен ефект);
в) изобразяване на пиелоуретералния сегмент;
г) визуализация на уретерите по цялата им
дължина;
д) изобразяване на цялата област на пикочния мехур.
1.2. Детайли на качествения образ:
а) детайли на бъбречното легенче: 0,3 мм;
б) калцификати: 1,0 мм.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен пациент със стандартни размери: 10 mGy.
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3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: Буки-маса.
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
≤ 1,3 mm.
3.3. Обща филтрация: 1,3 mm Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: решетъчно
отношение r=10; гъстота 40 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: номинален
клас на чувствителност 400.
3.6. Разстояние фокус – филм: 115 (100 – 150) сm.
3.7. Анодно напрежение: 75 – 90 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избрана доминанта – централна или странична.
3.9. Време на експонация: < 200 ms.
3.10. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности.
При изследванията на уринарния тракт обикновено се прилагат компреси. За задоволителен
образ на пикочния тракт е необходимо достатъчно намаляване на наслагванията от чревни
газове и фекалии.
6. Млечна жлеза
Медиолатерална коса (MLO) проекция
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ, свързани с позиционирането:
а) мускулус пекторалис (musculus pectoralis)
в правилен ъгъл;
б) визуализиране на ъгъла под млечната жлеза;
в) видим рязък образ на краниолатералната
жлезиста тъкан;
г) видим рязък образ на ретрожлезистата
мастна тъкан;
д) зърно на гърдата в пълен профил, без
наслагваща се гръдна тъкан;
е) не се наблюдават гънки на кожата;
ж) симетрични образи на лявата и дясната
гърда.
1.2. Изисквания за получаване на качествен
образ, свързани с параметрите на облъчване:
а) визуализиране на кожните контури при
просветляване с ярка светлина (но едва видими
без ярка светлина);
б) изобразяване на съдовите структури, видими през най-плътния паренхим;
в) видим рязък образ на всички съдове и
фиброзни разклонения, както и на краищата на
мускулус пекторалис (musculus pectoralis) и при
отсъствие на движение;
г) видим рязък образ на структурата на кожата (розетки и пори) по дължината на мускулус
пекторалис (musculus pectoralis).
1.3. Детайли на качествения образ: микрокалцификати 0,2 мм.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен
пациент със стандартни размери – 5 (пет) см
компресирана гърда, с противодифузионна решетка: 10 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: специален апарат
за мамография (материал на анода: Mo)
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,3 mm.
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3.3. Обща филтрация: 0,03 mm Мо или 0,5
mm Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: специална
движеща се решетка r = 5; 27 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: специална,
с висока разделителна способност и специална
обработка на филмите.
3.6. Разстояние фокус – филм: ≥ 60 сm.
3.7. Анодно напрежение: 28 kV.
3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избор на доминанта – по възможност в близост
до зърното, в областта на паренхима.
3.9. Време на експонация: < 2 s.
3.10. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности.
Кранио-каудална (СС) проекция
1. Диагностични изисквания:
1.1. Изисквания за получаване на качествен
образ, свързани с позиционирането:
а) видим рязък образ на мускулус пекторалис
(musculus pectoralis) в края на образа;
б) видим рязък образ на ретрожлезистата
мастна тъкан;
в) видим рязък образ на медиалната тъкан
на млечната жлеза;
г) видим рязък образ на латералната жлезиста тъкън;
д) не се визуализират кожни гънки;
е) симетричен образ на лявата и дясната гърда.
1.2. Изисквания за получаване на качествен
образ, свързани с параметрите на облъчване:
а) визуализация на кожните контури при
просветляване с ярка светлина (но едва видими
без ярка светлина);
б) изобразяване на васкуларните структури,
видими през най-плътния паренхим;
в) видим рязък образ на всички съдове и
фиброзни разклонения, както и на края на мускулус пекторалис (musculus pectoralis) при липса
на движение;
г) видим рязък образ на структурата на кожата (розетки и пори) по дължината на мускулус
пекторалис (musculus pectoralis).
1.3. Детайли на качествения образ: микрокалцификати 0,2 мм.
2. Изисквания за дозата, получена от пациента:
Входяща повърхностна доза за възрастен
пациент със стандартни размери – 5 (пет) см
компресирана гърда, с противодифузионна решетка: 10 mGy.
3. Изиск вани я за добра рентгеног рафска
техника:
3.1. Рентгенографски уред: специален апарат
за мамография (материал на анода: Mo).
3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,3 mm.
3.3. Обща филтрация: 0,03 mm Мо или 0,5 mm
Al еквивалент.
3.4. Противодифузионна решетка: специална
движеща се решетка r = 5; 27 сm -1.
3.5. Филм-фолийна комбинация: специална,
с висока разделителна способност и специална
обработка на филмите.
3.6. Разстояние фокус – филм: ≥ 60 сm.
3.7. Анодно напрежение: 28 kV.
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3.8. Автоматичен експонационен контрол:
избор на доминанта – по възможност в близост
до зърното, в областта на паренхима.
3.9. Време на експонация: < 2 s.
3.10. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности.
4. Други изисквания:
4.1. Компресия на гърдата до степен, която
е поносима за пациента.
4.2. Изборът на материала на анода, на общата
филтрация и на анодното напрежение, необходими за достигане на задоволително качество
на образа при допустима стойност на средната
входяща повърхностна доза, се определя в значителна степен от плътността и дебелината на
изследваната гърда: при по-плътна и/или по-дебела гърда (дебелина при компресия, по-голяма
от 6 см) трябва да се предпочете волфрамов или
родиев анод, алуминиева или друга специална
филтрация и по-високо анодно напрежение.
ІІ. Изисквания за получаване на качествен
образ при ултразвуково изследване на коремните органи
1. Диагностични изисквания и изисквания за
получаване на качествен образ при ултразвуково
изследване на черен дроб:
1.1 Сканирането се извършва в реално време
със секторен, конвексен или линеен трансдюсер.
1.2. Използвана честота – 3,5 MHz или 5
MHz – подбрани в зависимост от възрастта и
хабитуса на пациента. При новородени и кърмачета може да се използва и 7,5 MHz честота
на звука.
1.3. Изследването се извършва в легнало по
гръб и ляво странично положение на пациента
при задържан дълбок инспириум.
1.4. Ултразву ковото сканиране трябва да
включва сагитални, трансверзални, субкостални
и интеркостални срезни равнини, така че да се
изобразят всички чернодробни повърхности и
участъци от паренхима.
1.5. Степента на структурна ехогенност на
паренхима се определя сравнително – по отношение на кортикалната част на паренхима на
десния бъбрек и трябва да бъде малко по-висока
от нея и с малко по-ниска ехогенност от паренхима на слезката.
1.6. Изобразяват се всички лигаменти и фисури
на органа, както и куполът на десния лоб заедно
с диафрагмата и десния костодиафрагмален синус.
1.7. Проследяват се чернодробните венозни
съдове, левият, десният и главният клон на порталната вена, хепаталната артерия и интра- и
екстрахепаталните жлъчни пътища. Оглеждат
се участъците на абдоминалната аорта и вена
кава инфериор, разполагащи се в чернодробната
област.
1.8. Избор на подходящи технически параметри, работна честота и форма на използвания
трансдюсер в зависимост от възрастта и хабитуса
на пациента.
2. Диагностични изисквания и изисквания за
получаване на качествен образ при ултразвуково
изследване на жлъчен мехур и жлъчни пътища:
2.1. Сканирането се извършва в реално време
със секторен, конвексен или линеен трансдюсер.
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2 .2 . Изпол зва на че с т о т а – 3, 5 M H z и л и
5 MHz – подбрани в зависимост от възрастта и
хабитуса на пациента. При новородени и кърмачета може да се използва и 7,5 MHz честота
на звука.
2.3. Изследването се извършва 4 – 6 часа след
последния прием на храна.
2.4. Пациентът е разположен последователно
по гръб и ляво странично положение при задържан дълбок инспириум.
2.5. Извършват се лонгитудинални и трансверзални сканирания по отношение на жлъчния
мехур.
2.6. В ляво странично положение се използва
субкосталният достъп към жлъчния мехур.
2.7. И в двете заемани от пациента положения
се прилага интеркосталното сканиране.
2.8. Последователно се преминава към изобразяване на жлъчните пътища, от проксимално
към дистално. Трансверзалното сканиране се
използва за изобразяване на десния и левия
главен жлъчен проток.
2.9. Проксималната част на главния жлъчен
проток се изследва в ляво странично положение, при дълбок инспириум и лонгитудинално
сканиране по оста му.
2.10. Дисталната част – ретродуоденална и
интрапанкреасна, се сканира също в ляво странично положение, както и в лежащо на гръб
положение на пациента. За по-добро изобразяване
на изследвания сегмент е добре пациентът да
заеме полуседнало положение. В този случай се
използват трансверзални срезове.
2.11. Ако има наличие на много газови колекции в стомах, дуоденум и чревни бримки,
пациентът поема 100 – 200 мл течност и сканирането се извършва по описания по-горе начин.
2.12. Измерването на главния жлъчен проток
се извършва в лонгитудинален срез, като се
фиксира курсорът между вътрешното очертание
на двете срещуположни стени. Измерването
трябва да се извършва каудално от проекцията
на десния клон на порталната вена и отразява
предно-задния размер на жлъчния проток.
2.13. Избор на подходящи технически параметри, подходяща работна честота и форма на
използвания трансдюсер в зависимост от възрастта и хабитуса на пациента.
3. Диагностични изисквания и изисквания за
получаване на качествен образ при ултразвуково
изследване на слезка:
3.1. Сканирането се извършва в реално време
със секторен, конвексен или линеен трансдюсер.
3.2 . Изпол зва н а че с т о т а – 3, 5 M H z и л и
5 MHz – подбрани в зависимост от възрастта и
хабитуса на пациента. При новородени и кърмачета може да се използва и 7,5 MHz честота
на звука.
3.3. Изследването се извършва в дясно странично положение на пациента.
3.4. Трансдюсерът се поставя по средна аксиларна линия, косо, в интеркосталното пространство, обикновено в 10-ото междуребрие или
непосредствено субкостално.
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3.5. Изобразяват се всички повърхности и
участъци от паренхима, както и лявата диафрагмена купола и левият костодиафрагмален синус.
3.6. Структурата е хомогенна, малко по-висока от тази на реналния кортекс и черния дроб.
3.7. Избор на подходящи технически парамет
ри, работна честота и форма на използвания
трансдюсер в зависимост от възрастта и хабитуса
на пациента.
4. Диагностични изисквания и изисквания за
получаване на качествен образ при ултразвуково
изследване на панкреас:
4.1. Сканирането се извършва в реално време
със секторен, конвексен или линеен трансдюсер.
4.2 . Изпол зва на че с т о т а – 3, 5 M H z и л и
5 MHz – подбрани в зависимост от възрастта и
хабитуса на индивида.
4.3. Пациентът заема легнало по гръб положение и диша повърхностно. Могат да бъдат
използвани и други позиции, като ляво или дясно
странично, както и полулегнало положение.
4.4. Опашката на панкреаса се изобразява и
при сканиране дорзално вляво – пациентът лежи
по корем, или като се използва слезката като
акустичен прозорец.
4.5. При извършване на прегледа се прилага
компресия, за да се разместят газовите колекции,
разполагащи се в чревните бримки в тази област.
4.6. Първо се идентифицират някои основни
съдови структури, служещи за ориентири при
изобразяването на жлезата. В трансверзален
срез се визуализират: порталната вена, която се
разполага вдясно пред долната празна вена и има
овална форма. Тя е свързана с лиеналната вена,
която преминава наляво. Тялото и опашката на
панкреаса се разполагат пред тези структури.
Извършват се и парасагитални сканирания в
същата област.
4.7. Трансверзалното сканиране с лек наклон
(или преместване) на трансдюсера каудално изобразява главата на панкреаса. Тя обикновено се
разполага вентрално от съединяването на лявата
ренална вена с долната празна вена.
4.8. Парасагиталното сканиране вдясно от
срединната линия изобразява процесус унцинатус, разполагащ се между горната мезентериална
вена вентрално и долната празна вена дорзално.
4.9. Горните мезентериални съдове – вена
и артерия, се разполагат дорзално от мястото
на съединяване на главата и тялото – т. нар.
панкреасна шийка, която се разполага и зад
антралната част на стомаха.
4.10. Ехогенността на структурата варира в
широки граници – от еднаква с тази на черния
дроб при деца и млади хора до хиперехогенна
при възрастни и стари хора.
4.11. При трансверзално сканиране в областта
на тялото на панкреаса се визуализира малък
сегмент от панкреатичния проток.
4.12. Избор на подходящи технически параметри, работна честота и форма на използвания
трансдюсер в зависимост от възрастта и хабитуса
на пациента.
5. Диагностични изисквания и изисквания за
получаване на качествен образ при ултразвуково
изследване на бъбреци:
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5.1. Сканирането се извършва в реално време
със секторен, конвексен или линеен трансдюсер.
5.2 . Изпол зва н а че с т о т а – 3, 5 M H z и л и
5 MHz – подбрани в зависимост от възрастта и
хабитуса на пациента. При новородени и кърмачета може да се използва и 7,5 MHz честота
на звука.
5.3. Пациентът лежи на гръб. Сканирането
се извършва в дясно или в ляво предно косо
положение субкостално.
5.4. Пациентът лежи наляво или надясно
и също се сканира субкостално. И при двете
горни позиции е необходим дълбок инспириум,
задържан максимално дълго време. Слезката
и черният дроб се използват като акустични
прозорци.
5.5. Пациентът лежи по корем и се сканира
дорзално в лумбалната област.
5.6. Сканирането се извършва в сагиталната
и лонгитудиналната по отношение на оста на
органа линия, като се оглеждат всички ултразвуково представени елементи на органа и парареналното пространство.
5.7. Задължително се извършва сканиране в
трансверзалната равнина, от полюс до полюс.
5.8. Двата уретера се визуализират в проксималната си част в съседство със синус реналис и в каудална посока като тънки тубуларни
структури. Дисталните им части могат да бъдат
огледани трансвезикално. Средните им сегментни
се изобразяват единствено когато са дилатирани.
5.9. Ултразвуковото изследване на пикочния
мехур е неотменна част от изследването на
отделителната система. Единственото условие
е той да бъде изпълнен с 200 – 300 куб. см течност. Извършват се сканирания в сагиталната
и трансверзалната равнина.
5.10. Избор на подходящи технически параметри, работна честота и форма на използвания
трансдюсер в зависимост от възрастта и хабитуса
на пациента.
IІІ. Изисквания за получаване на качествен
образ при компютър-томографски изследвания
1. Череп – изследване на мозъка
1.1. Подготвителни стъпки:
Индикации: травми, очаквани или известни
огнищни или дифузни промени в мозъка при невъзможност да се осъществи магнитен резонанс.
Предварителни изследвания: неврологичен
статус.
Подготовка на пациента преди изследването:
информирано съгласие, въздържане от поемане
на храна (но не и на течности), ако прилагането
на контрастно средство е възможно да се наложи.
Предварително топографско сканиране: странична проекция от вертекса до черепната основа
или до шийните прешлени при множествени
травми.
1.2. Диагностични изисквания:
а) визуализация на:
– целия главен мозък, целия малък мозък,
основата на черепа, и
– съдовете след интравенозно контрастиране;
б) видим рязък образ на:
– границите между бялото и сивото вещество;
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– базалните ганглии;
– вентрикуларната система;
– гръбначномозъчната течност – пространство
около мезенцефалона;
– гръбначномозъчната течност по конвекситета на мозъка;
– големите кръвоностни съдове и хороидалните плексуси след венозно контрастно усилване
на образа.
2. Изисквания към дозата, получена от пациента: за възрастен пациент със стандартни
размери:
Компютър-томографски дозов индекс CTDI W
за един срез: 60 mGy.
Произведение доза – дължина за облъчената
област – DLP: 1050 mGy.cm.
3. Изисквания за добра техника:
3.1. Позициониране на пациента: легнал по
гръб.
3.2. Изследван обем: от foramen magnum до
вертекса.
3.3. Номинална дебелина на среза: 2 – 5 mm в
задната черепна ямка; 5 – 10 mm в хемисферите.
3.4. Ст ъпка: равна на разстояние меж д у
срезовете.
3.5. Размер на изследваната област: размера
на главата (около 24 cm).
3.6. Наклон на гентрито: 10 – 12° над орбитомеаталната (OM) линия.
3.7. Анодно напрежение (kV): стандартно.
3.8. Аноден ток и количество електричество
(mAs): възможно най-ниските за получаване на
нужния образ.
3.9. Алгоритъм за реконструиране: за меки
тъкани.
3.10. Ширина на прозореца от СТ числа: 0 – 90
HU (мозък);
140 – 160 HU (мозъка в задната черепна ямка);
2000 – 3000 HU (кости).
Ниво на прозореца от СТ числа: 40 – 45 HU
(супратенториалния 30 – 40 HU (мозък в задната
черепна ямка);
200 – 400 HU (кости).
3.11. Защита от облъчване: стандартни лъчезащитни принадлежности.
2. Корем
Изискванията при изследванията на конкретен
паренхимен орган и при очаквана патология се
осъществяват съобразно утвърдени правила за
добра практика в образната диагностика.
Диагностични изисквания:
1.1. Визуализация на:
1.1.1. Диафрагмата;
1.1.2. Целите черен дроб и слезка;
1.1.3. Ретроперитонеално разположените органи (панкреас, бъбреци);
1.1.4. Абдоминалната аорта и проксималните
отдели на илиачните съдове;
1.1.5. Коремната стена;
1.1.6. Съдовете след венозно контрастно усилване на образа.
1.2. Видим рязък образ на:
1.2.1. Чернодробния паренхим и интрахепаталните съдове;
1.2.2. Паренхима на слезката;
1.2.3. Дуоденума;
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1.2.4. Периваскуларното ретроперитонеално
пространство;
1.2.5. Червата;
1.2.6. Очертанията на панкреаса;
1.2.7. Бъбреците и проксималните уретери;
1.2.8. Аортата, бифуркацията є и общите
илиачни артерии;
1.2.9. Лимфни възли под 15 мм;
1.2.10. Клонове на абдоминалната аорта;
1.2.11. Долната празна вена, нейни притоци
и специално бъбречните вени.
2. Изисквания към дозата, получена от пациента: за възрастен пациент със стандартни
размери:
2.1. Компютър-томографски дозов индекс
CTDI W за един срез: 35 mGy.
2.2. Произведение доза – дължина за облъчената област DLP: 780 mGy.cm какви апарати?
3. Изисквания за добра техника:
3.1. Положение на пациента – легна по гръб
с ръце на нивото на торакса или главата.
3.2. Изследван обем – от купола на черния
дроб до аортната бифуркация.
3.3. Дебелина на среза – 7 – 10 мм, 4 – 5
при очаквани малки лезии, серийно или при
възможност спирално.
3.4. Разстояние между срезоевете (pitch – допиращи се) 1,0.
3.5. Размер на видимото поле – според найголемия диаметър на корема.
3.6. Наклон на гентрито – без наклон.
3.7. Анодно напрежение (kV): стандартно.
3.8. Аноден ток и количество електричество
(mAs): възможно най-ниските за получаване на
нужния образ.
3.9. Алгоритъм на реконструкция – стандартна
или мекотъканна.
3.10. Ширина на прозореца – 160 – 600 HU,
2000 – 3000 (за кости).
3.11. Ниво на прозореца – 30 – 60 HU при
усилване, 0 – 30 HU без усилване, 400 – 600 HU
кости.
IV. Изисквания за получаване на качествен
образ при образни изследвания в денталната
медицина
1. Челюсти
РА проекция съгласно т.Г.І.2. Череп РА проекция
Латерална съгласно т.Г.І.2. Череп латерална
проекция
РА проекция в положение нос брада с отворена
уста – основни показатели, подобни на тези за РА
проекция. Пирамидите се проектират под образите
на максиларните синуси.
2. Зъби – сегментни снимки
2.1. Диагностични изисквания:
2.1.1. Изисквания за качествен образ:
– При ретроалвеоларна техника: срединно
положение на зъба във филма; видимост на
всички части на зъба; при по-голям брой зъби
в един филм симетрично положение на същите
във филма и видимост на всичките им части.
– При паралелна техника: посочените в изис
кванията, видимост на един зъб оклузално.
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– При интерпроксимална техника: видимост
на коронките, шийките и съседните части на
корените на зъбите на долната и горната челюст
в зоната на изследване.
– При аксиална техника за долната челюст:
образите на корените и коронките на еднокореновите зъби са насложени; възможно е слабо
отклонение при по-голям брой корени или отклонения в развитието на зъбите; видимост на
вестибуларните и лингвалните повърхности на
изследваните долни челюсти.
– При аксиална техника за горна челюст:
изследваните зъби са слабо косо изобразени
напред и надолу спрямо осите им.
2.1.2. Детайли на качествения образ:
– Видимост на коронките, шийките и корените на изследваните зъби, на пулпните камери
и кореновите канали, на периодонта, видимост
на ръбовете на алвеоларните стени и междукоренови прегради.
– Видимост на детайли на спонгиозната костна
структура и промени над 0,3 – 0,5 mm.
2.2. Изискване за дозата, получена от пациента:
падаща въздушна керма при сегментна снимка на
моларен мандибуларен зъб: <2,5 mGy при 70 kV.
2.3. Изисквания за добра рентгенографска
техника:
2.3.1. Специален стол или стоматологичен
стол, осигуряващи стабилно положение на тялото
и главата на пациента.
2.3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,5 – 0,6 mm.
2.3.3. Обща филтрация на рентгеновото лъчение: >1,5 mm алуминиев еквивалент при U≤70 kV
и >2,5 mm алуминиев еквивалент при U>70 kV.
2.3.4. Преобразувател на образa:
– Рентгенов филм за зъбни снимки при обикновената техника с клас на чуствителност Е.
– Сензор при дигиталната техника.
2.3.5. Разстояние фокус – филм:
– При обикновена ретроалвеоларна и паралелна техника 20 cm, а при косите и аксиалните
рентгенови снимки 30 – 40 cm.
– За изометричен образ 40 cm.
2 . 3. 6 . А н о д н о н а п р е ж е н и е: о п т и м а л н о
60 – 70 kV.
2.3.7. Aноден ток: 2 – 10 mА.
2.3.8. Време за експонация: 0,01 – 3,2 s.
2.3.9. Размери на облъченото поле на повърхността на кожата: не по-големи от 6 cm в
диаметър или 35 mm × 45 mm при правоъгълно
сечение.
2.3.10. Лъчезащита на пациенти: оловно-гумена яка с оловен еквивалент 0,25 mm и при
нужда – престилка с оловен еквивалент 0,25 mm
или по-голям.
3. Панорамна томография:
3.1. Диагностични изисквания за качествен
образ:
3.1.1. При затворена уста – видимост на максиларните синуси, ябълчните кости, цялата долна
челюст и долночелюстните стави, целите горни
челюсти, съзъбията на долната и горната челюст.
3.1.2. При отворена уста: посочените в точка
1.1 структури. Долната част на тялото на долната
челюст може частично да не се вижда.
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3.1.3. При сегментни снимки на темпоромандибуларните стави – степента на отваряне
и посочените в точка 1.1 структури в зоната на
ставите.
3.1.4. Детайли на качествения образ: оптимална видимост на структурите, изобразени в
среза, посочени в точка 1.1.
3.2. Изискване за дозата, получена от пациента:
75 mGy.mm за произведението доза – ширина.
3.3. Изисквания за добра рентгенографска
техника:
3.3.1. Изследването се провежда в право положение, а при невъзможност на пациента да
стои прав – в седнало положение.
3.3.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,5 – 0,6 mm.
3.3.3. Обща филтрация на рентгеновото лъчение: ≥ 2,5 mm алуминиев еквивалент (осигурява
се от техническото устройство на рентгеновия
апарат).
3.3.4. Преобразувател на образа:
– Специални рентгенови филми и филм-фолийни комбинации с номинален клас на чувствителност 400 за обикновена техника;
– Сензор при дигиталната техника.
3.3.5. Анодно напрежение: 60 – 90 kV;
3.3.6. Аноден ток:
– 9 – 16 mА при обикновена техника;
– 9 – 16 mА при дигитална техника.
3.3.7. Време за експонация: 2,5 – 25 s.
3.3.8. Лъчезащита на пациенти: специална
оловно-гумена престилка с оловен еквивалент
0,25 mm или по-голям.
4. Горни челюсти. Твърдо небце. Зъбна дъга.
4.1. Диагностични изисквания:
4.1.1. Изисквания за качествен образ. Видимост на:
– Небцовите израстъци на горните челюсти;
– Резцовата кост;
– Медианния шев между двете горни челюсти;
– Резцовия шев;
– Зъбната дъга и зъбите при запазено съзъбие
частично или изцяло при изцяло обеззъбени
горни челюсти.
4.1.2. Видимост на детайли в спонгиозната
структура на небцето с размери 0,3 – 0,5 mm.
4.2. Изисквания за добра рентгенова техника:
4.2.1. Рентгенографична маса или стол за
изследване в легнало на гръб или седнало положение на пациента.
4.2.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,5 – 0,6 mm.
4.2.3. Обща филтрация на рентгеновото лъчение: ≥ 2,5 mm алуминиев еквивалент (осигурява
се от техническото устройство на рентгеновия
апарат).
4.2.4. Преобразувател на образа:
– Рентгенов филм за зъбни снимки с размер
5 cm × 7 cm, филмът се поставя в оклузалната
равнина.
– Централният рентгенов лъч е перпендикулярен или с наклон 45° към равнината на филма
отгоре и отпред – надолу и назад.
4.2.5. Разстояние фокус – филм:
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– 30 cm при рентгенови снимки с апарат с
тубус за снимки на зъбите;
– 60 – 80 cm при рентгенови снимки с апарат
за обикновени снимки.
4.2.6. Анодно напрежение: 55 – 80 kV.
4.2.7. Аноден ток: 8 – 10 – 12 mА с апарат за
зъбни снимки. Съгласно експонационната таблица при апарати за обикновени снимки.
4.2.8. Време за експонация: 0,01 – 0,32 s.
4.2.9. Размери на облъченото поле на повърхността на кожата: не по-голямо от 6 cm в двете
посоки на нивото на рентгеновия филм.
4.2.10. Лъчезащита на пациенти: оловно-гумена
престилка и яка с оловен еквивалент 0,25 mm
или по-голям (или друго средство, осигуряващо
аналогична защита за шията и тялото).
5. Долна челюст – тяло, клонове и долночелюстни стави.
5.1. Диагностични изисквания:
5.1.1. Изисквания за качествен образ. Видимост на:
– Тялото на долната челюст в аксиална проекция.
– На частите на тялото чрез сегментни снимки
в коси проекции, на клоновете и долночелюстните
стави при отворена и затворена уста.
– Симфизата, зъбите и зъбната дъга при запазено съзъбие, частично или цялостно обеззъбяване.
– Видимост на структурите в спонгиозата с
размери над 0,3 – 0,5 mm.
5.2. Изисквания за добра рентгенова техника:
5.2.1. Рентгенографична маса или стол за
изследване в легнало на гръб или седнало положение на пациента.
5.2.2. Номинален размер на оптичния фокус:
0,5 – 0,6 mm.
5.2.3. Обща филтрация на рентгеновото лъчение: ≥ 2,5 mm алуминиев еквивалент (осигурява
се от техническото устройство на рентгеновия
апарат).
5.2.4. Преобразувател на образа:
– Рентгенов филм за зъбни снимки с размер
5 cm × 7 cm, филмът се поставя в оклузалната
равнина, рентгенов филм за обикновени снимки
в касета.
– Централният рентгенов лъч е перпендикулярен или с наклон, съобразен с изследваната
част на долната челюст.
5.2.5. Разстояние фокус – филм:
– 20 – 30 cm при рентгенови снимки с апарат
с тубус за снимки на зъбите.
– 60 – 100 cm при рентгенови снимки с апарат
за обикновени снимки.
5.2.6. Анодно напрежение: 50 – 80 kV.
5.2.7. Аноден ток: 8 – 10 – 12 mА с апарат за
зъбни снимки. Съгласно експонационната таблица при апарати за обикновени снимки.
5.2.8. Време за експонация: 0,01 – 0,32 s.
5.2.9. Размери на облъченото поле на повърхността на кожата: 6 cm при зъбен филм с оклузал
но положение; размерът отговаря на зоната на
интерес при екстраорално положение на филма
в двете посоки на нивото на рентгеновия филм.
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5.2.10. Лъчезащита на пациенти: оловно-гумена
престилка с яка и оловен еквивалент 0,25 mm
или по-голям (или друго пособие, отслабващо
лъчението до минимум за шията и тялото).
Минималните и максималните стойности за
някои показатели са за пациенти в зависимост
от размерите на изследваните части.
6. Магнитнорезонансна образна диагностика:
6.1. Уредбите за магнитнорезонасна образна
диагностика се монтират, тестват и пускат в
експлоатация съгласно изискванията на производителя от лицензирани и упълномощени от
производителя и доставчика технически лица,
които представят съответен протокол.
6.2. В уредбите за магнитнорезонасна образна
диагностика работят специалисти по образна
диагностика, сертифицирани за високоспециализирана дейност и специализиращи и квалифициращи се под контрола на първите.
7. Уредби за интервенционална и инвазивна
диагностика:
7.1. Уредбите за интервенционална и инвазивна диагностика се монтират, тестват и пускат в
експлоатация съгласно изискванията на производителя от лицензирани и упълмномощени от
производителя и доставчика технически лица,
които представят съответен протокол.
7.2. С уредбите за интервенционална и инвазивна диагностика работят специалисти по
образна диагностика, сертифицирани за високоспециализирана дейност със сертификат за
инвазивна образна диагностика и интервенциона лна рен т генолог и я, изда ден от висше
медицинско училище, както и специализиращи
и квалифициращи се под контрола на първите,
съгласно т. А.ІІ.1.
8. Остеоденситометрия
Извършва се в лечебни заведения, които
притежават DEXA, и може да се осъществява
от лекари със следните специалности: ендокринология и болести на обмяната, образна диагностика, акушерство и гинекология, ортопедия и
травматология, ревматология. Обобщено решение
за здравословното състояние на пациента след
извършване на изследването се прави най-малко
от трима лекари с горепосочените специалности.
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НАРЕДБА № 28
от 1 юли 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Вътрешни болести“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Вътрешни
болести“ съгласно приложението.
(2) Дейността по вътрешни болести се
осъществява при спазване на стандарта по
ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се осъществява дейност по
вътрешни болести.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове
по здравеопазване и органите на управление
на лечебните заведения.
§ 3. Тази наредба 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
„ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ“
Г л а в а

1

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КЛИНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА СПЕЦИАЛНОСТ ВЪТ
РЕШНИ БОЛЕСТИ
1. Дефиниция, основни цели и задачи на
клиничната медицинска специалност вътрешни
болести
1.1. Вътрешните болести са най-широката
клинична специалност, която е свързана с почти
всички останали специалности в медицината.
Това е научно-клинична дисциплина със специфична многокомпонентност и методология,
която се практикува в лечебни заведения за
болнична и извънболнична помощ. Вътрешните
болести обхващат разпознаването, клиничното
изясняване (диагностициране), консервативното,
интернистично-интервенционалното и спешното
медицинско лечение, както и рехабилитацията и
профилактиката на заболяванията на дихателните органи, на сърцето и кръвообращението,
на храносмилателните органи, на бъбреците
и отвеждащите пикочни пътища, на кръвта и
кръвотворните органи и на лимфната система,
на обмяната на веществата и на ж лезите с
вътрешна секреция, на вътрешните алергични
и имунологични заболявания, на вътрешните
заболявания на опорно-двигателния апарат и на
заболяванията, типични за напредналата възраст.
1.2. Чрез специализацията по вътрешни болести се придобиват необходимите теоретични
знания и практически умения, позволяващи на
лекаря с призната специалност по вътрешни
болести да упражнява висококвалифицирана диагностична и терапевтична дейност по вътрешни
болести в лечебните заведения за извънболнична
и болнична помощ.
1.3. Настоящият стандарт се отнася за осъществяване на лечебно-диагностична дейност
по вътрешни болести по отношение на лица над
18-годишна възраст.
1.4. За лица под 18-годишна възраст дейността
се определя съобразно условията, посочени в
медицински стандарт „Педиатрия“.
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2. Дефиниране на ключовите елементи на
диагностично-лечебните и профилактичните
дейности в областта на вътрешните болести,
определени като базови изисквания
2.1. Ключовите елементи на диагностичнолечебните дейности в специалността вътрешни
болести включват няколко главни насоки:
2.1.1. Снемане на анамнеза и пълно физикално
изследване на пациента.
2.1.2. Поставяне на предварителна диагноза
и изграждане на диференциално-диагностичен
план.
2.1.3. Определяне необходимостта от използване на допълнителни диагностични неинвазивни
и/или инвазивни методи, респективно интерпретация на получените резултати.
2.1.4. Определяне на индивидуално медикаментозно и/или необходимост от инвазивно
лечение. При необходимост от високоспециализирано инвазивно лечение и липса на такава
специализирана дейност във вътрешното отделение пациентът се насочва към специализирана
клиника, която извършва тези дейности.
2.2. Ключовите елементи за осъществяване на
рехабилитационна и профилактична дейност са:
2.2.1. Рехабилитация, осъществявана в структури за физикална и рехабилитационна медицина,
които са във функционална връзка с вътрешните
отделения.
2.2.2. Първична профилактика се извършва
предимно в извънболнични лечебни заведения
от общопрактикуващи лекари.
2.2.3. Вторична профилактика за пациенти
с придружаващи вътрешни заболявания се определя и извършва както в лечебни заведения
за извънболнична помощ, така и в лечебни
заведения за болнична медицинска помощ по
вътрешни болести.
2.3. Лечебно-диагностичните и профилактичните дейности в специалността вътрешни болести
се осъществяват при спазване на въведените с
настоящия стандарт задължителни изисквания
за лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и за структурите по вътрешни
болести на лечебните заведения за болнична
помощ.
2.4. Всички лечебно-диагностични и профилактични дейности се подчиняват на принципите
за добра медицинска практика.
2.5. Периодична профилактика и проверка
на апаратурата, с която разполага отделението
по вътрешни болести, както и на апаратурата
в лечебни заведения за извънболнична помощ.
3. Професионална компетентност за практикуване на дейностите по вътрешни болести
Извънболнична медицинска помощ
3.1. Дейност по вътрешни болести могат да
извършват общопрактикуващи лекари, лекари
с призната специалност по вътрешни болести
и специалисти с преобладаваща терапевтична
насоченост – кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, ендокринология и
болести на обмяната, клинична хематология,
нефрология, ревматология, съобразно изискванията на този стандарт.
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3.2. Квалификацията на специалистите по
вътрешни болести се поддържа с у частие в
системата за продължително обучение и продължаващо професионално развитие.
4. Гранични области на специалността вътрешни болести – интердисциплинарни аспекти
4.1.1. Други специалности с преобладаваща терапевтична насоченост – кардиологи я,
пневмология и фтизиатрия, гастроентерология,
ендокринология и болести на обмяната, клинична хематология, нефрология, ревматология,
клинична алергология.
4.1.2. Образна диагностика.
4.1.3. Анестезиология и интензивно лечение.
4.1.4. Физикална и рехабилитационна медицина.
4.1.5. Хирургия.
4.1.6. Клинична лаборатория.
4.1.7. Клинична имунология.
4.1.8. Микробиология.
4.1.9. Обща и клинична патология.
4.2. Настоящият стандарт по вътрешни болести
не изменя и не допълва медицинските стандарти
по специалностите, посочени в т. 4.1.1.
Г л а в а
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ОБЕМ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ. НИВА НА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА СТРУКТУРИ ПО ВЪТ
РЕШНИ БОЛЕСТИ В БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ
1. Изисквания за осъществяване на дейността
по вътрешни болести в лечебни заведения за
извънболнична помощ
1.1. Осъществява се от лекари с призната
специалност по вътрешни болести и други специалности с преобладаваща терапевтична насоченост (кардиология, пневмология и фтизиатрия,
гастроентерология, ендокринология и болести на
обмяната, клинична хематология, нефрология,
ревматология) съгласно изискванията на Закона
за лечебните заведения.
1.2. В лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ се извършват следните
дейности:
1.2.1. Профилактични дейности, включително
по утвърдени национални програми.
1.2.2. Първични и вторични прегледи и консултации за диагностика и лечение на вътрешните болести.
2. Устройство и оборудване на кабинет по
вътрешни болести в лечебни заведения за извънболнична помощ
2.1. Амбулаторният кабинет по вътрешни болести е най-малката структура – самостоятелно
звено или част от структурата на лечебно заведение за извънболнична помощ (индивидуална
или групова практика, медицински центрове,
диагностично-консултативни центрове).
2.2. Устройство на кабинет по вътрешни болести. Състои се от помещение за прегледи и
манипулационна:
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2.2.1. В кабинета се извършва преглед на
пациента, вк лючващ: снемане на анамнеза,
физикален статус, попълване на медицинските
документи, назначаване на лечение и провеждане
на обучение на болния.
2.2.2. Манипулационната служи за извършване
на някои диагностични дейности – измерване на
ръст, тегло, обиколка на талия и ханш на пациента; кожноалергични проби; обучение за работа
с устройства (инхалатори, глюкомер, писалки с
лекарствени продукти и др.). Манипулационната
може да се обособи като функционална част от
кабинета или да се помещава в отделна стая.
2.3. Оборудване на кабинет по вътрешни
болести:
2.3.1. Кабинет: лекарско бюро, компютър,
интернет връзка, столове, шкаф за документи,
медицинска кушетка, мивка с течаща вода,
минимум два електрически контакта, локално осветление на бюрото, телефон, закачалка,
медицински документи – амбулаторен журнал,
рецепти, бланки за назначаване на лабораторни и
инструментални изследвания, медицински архив.
2.3.2. Манипулационна: масичка за извършване на манипулации, стол за извършващия
манипулациите, стол за пациента, медицинска
кушетка, мивка с течаща вода, минимум два
електрически контакта, спешен шкаф с лекарствени продукти, апарат за измерване на артериално налягане, ЕКГ апарат, тест-ленти за урина
(опаковка), глюкомер, набор ленти за глюкомер,
шпатули, кантар, ръстомер, мек шивашки метър,
неврологично чукче, есмарх, ластични бинтове,
инструментариум за първична обработка на
рани, бъбрековидно легенче, стерилни тампони
за бактериологично изследване, инструментариум за обработка на рана, спринцовки и игли за
еднократна употреба, стойка за инфузии.
3. Изисквания за осъществяване на дейността по вътрешни болести в болници за активно
лечение
3.1. Включват се базисни специфични изисквания в областите на: кардиология, пневмология
и фтизиатрия, гастроентерология, нефрология,
ендокринология и болести на обмяната, ревматология и клинична алергология.
Съобразно специфичните изисквания към
осъществяваните медицински дейности и техния
минимален обем, както и съобразно свързаните
с това изисквания за специфично оборудване и
квалификация на персонала клиниките/отделенията по вътрешни болести имат следните нива
на компетентност:
3.1.1. Клиника/отделение по вътрешни болести І ниво.
3.1.2. Клиника/отделение по вътрешни болести ІІ ниво.
3.1.3. Клиника/отделение по вътрешни болести ІІІ ниво.
Клиниките по вътрешни болести могат да
включват отделения с преобладаваща терапевтична насоченост (гастроентерология, пневмология и фтизиатрия, кардиология, нефрология,
ревматология, клинична алергология или ендо
кринология и болести на обмяната).
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3.2. Структура и оборудване на отделение по
вътрешни болести от І ниво:
3.2.1. Броят на леглата в отделението е минимум 10.
3.2.2. Обособени отделения с друга специалност с терапевтична насоченост (гастроентерология, пневмология, кардиология, нефрология,
ревматология, клинична алергология и ендо
кринология и обмяна на веществата).
3.2.3. Минимален брой специалисти – двама
със специалност вътрешни болести или един
от двамата с една от следните специалности:
ендокринология, кардиология, гастроентерология, пневмология и фтизиатрия, нефрология,
ревматология, клинична алергология.
3.2.4. Специалисти с допълнителна квалификация – един с допълнителна квалификация за
ехография на коремни органи.
3.2.5. Минимален брой лекари – трима.
3.2.6. Минимален обем дейност – 380 преминали пациенти годишно на всеки 10 легла.
3.2.7. Компетентност – лечение на ост ри,
обострени и хронични вътрешни заболявания
без комплицирано протичане и при които не се
прилагат инвазивни и интензивни диагностични
и терапевтични процедури.
Пациенти с оплаквания и/или заболявания,
при които не може да се постигне лечебната или
диагностичната цел и възниква необходимост от
диагностично-лечебна дейност от областта на
гастроентерология, пневмология и фтизиатрия,
кардиология, нефрология, ревматология, клинична алергология или ендокринология и болести на
обмяната, се насочват към клиника/отделение
по вътрешни болести от ІІ или ІІІ ниво.
3.2.8. Болнични стаи – стаята за пациенти
трябва да има достъп до пряка дневна светлина;
да има пряка или непряка връзка със санитарен
възел; до всяко легло да има нощно шкафче.
Стаята да е оборудвана с шкаф за лекарствени
продукти, масичка и столове за лекаря и сестрата
при визитация.
3.2.9. Едно болнично легло трябва да има
принадлежаща към него площ не по-малко
от 6,5 м 2 . Болничните легла да са подвижни
и между тях да има пространство за действия
на персонала, за движение на пациентите и за
манипулиране с инструментите и материалите;
минималната ширина на манипулационното
пространство да е 70 см.
3.2.10. Всеки пациент да има улеснен достъп
до: санитарен възел, комуникационна система
(интерком), източник на енергия, локално осветление, източник на кислород с маска.
3.2.11. Коридорите в отделение по вътрешни
болести са елемент с важни функции, свързани
с придвижването на пациентите, провеждане на
рехабилитационни процедури. Те са и зона, в която е възможно да възникнат спешни ситуации,
пораждащи необходимостта от провеждане на
реанимационни действия, като архитектурното
решение на коридорите да е съобразено с необходимостта за манипулиране с легла, носилки
или подвижни пациентски столове.
3.3. Други помещения, свързани с дейността
на персонала:
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3.3.1. Кабинет за началника на отделението,
оборудван с компютър и с интернет връзка.
3.3.2. Лекарски работни кабинети, оборудвани
с компютри и с интернет връзка.
3.3.3. Място за съхранение на текущи медицински документи.
3.3.4. Манипулационна стая – масичка за извършване на манипулации, стол за извършващия
манипулациите, стол за пациента, медицинска
кушетка, мивка с течаща вода, минимум два
електрически контакта, спешен шкаф с лекарствени продукти, апарат за измерване на артериално
налягане, тест-ленти за урина (опаковка), глюкомер, набор ленти за глюкомер, шпатули, кантар,
ръстомер, мек шивашки метър, неврологично чук
че, есмарх, ластични бинтове, инструментариум
за първична обработка на рани, бъбрековидно
легенче, стерилни тампони за бактериологично
изследване, инструментариум за обработка на
рана, спринцовки и игли за еднократна употреба,
стойка за инфузии, кислородна бутилка.
3.3.5. Стая за дежурен лекар с легло, бюро,
столове, телефон и мивка.
3.3.6. Стая за дежурна сестра с легло, бюро,
столове, телефон и мивка.
3.3.7. Кабинети за функционална диагностика
с минимална налична апаратура – електрокардиограф – 1 брой, апарат за абдоминална ултразвукова диагностика – 1 брой, спирометър,
дефибрилатор – 1 брой (когато няма кардиологично отделение). В зависимост от извършваните
дейности в клиниката/отделението по вътрешни
болести функционалните кабинети трябва да
разполагат с диагностична апаратура по съответните специалности съгласно утвърдените
медицински стандарти.
3.3.8. Кухненски бокс, оборудван с мивка,
хладилник и микровълнова или готварска печка.
3.3.9. Столова, оборудвана с маси, столове
и мивка.
3.3.10. Санитарни възли за пациенти, включващи баня и тоалетна.
3.3.11. Санитарни възли за персонал.
3.3.12. Складови помещения – за складиране
на чисто бельо, стерилни материали, препарати
за чистене.
3.3.13. Отделни помещения за складиране
на мръсно бельо, разделно съхраняване на отпадъци, подлоги и уринатори с възможност за
почистването им.
3.4. Легла за интензивно лечение в отделение
по вътрешни болести, оборудвани с източник
на кислород, монитори за контрол на сърдечен
ритъм, артериално налягане (1 монитор на 4
легла) и оборудване за провеждане на реанимационни дейности.
3.5. Прием, диагностика и лечение на пациенти в лечебното заведение за болнична помощ:
3.5.1. Приемен кабинет – осъществява се планов или спешен прием на пациенти с вътрешни
болести.
3.5.2. Регистратура – осъществява се регистрация и категоризация на пациенти с вътрешни
болести.
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3.5.3. Манипулационна – при необходимост
се осъществяват реанимационни и интензивни
грижи.
3.5.4. Помещение за починали пациенти до
транспортирането им в клиника/отделение по
обща и клинична патология.
3.6. Други условия: наличие на клинична
лаборатория I ниво и рентгенов апарат на територията на болницата.
4. Изисквания за оборудване с медицинска
апаратура и медицински изделия за осъществяване на диагностично-лечебна дейност в клиника/
отделение по вътрешни болести от ІІ и ІІІ ниво
на компетентност
4.1. Общо оборудване на вътрешната клиника/
отделение:
4.1.1. Кислородна инсталация и кислородни
бутилки в манипулационните и стационара.
4.1.2. Общо лу минесцентно осветление и
индивидуално нелуминесцентно осветление (за
легло), съобразени с изискванията на държавния
здравен контрол.
4.1.3. Бюра, столове, шкафове за лекарствени
продукти в болничните стаи и функционалните
кабинети, шкафове за лекарствени продукти, за
спешна помощ в манипулационната, гардероби
за цивилните дрехи на пациента.
4.1.4. Оборудване на сестрински пост с количка
за раздаване на лекарства, стол за вземане на
кръв от пациенти.
4.1.5. Оборудване на коридорите – подове с
антистатично покритие, изводи за електричество,
бърз и лесен достъп до оборудване за реанимационни дейности.
4.1.6. Носилка.
4.1.7. Колесни столове.
4.1.8. Хладилници – минимум по един във
всяка манипулационна, във функционалните
лаборатории и кухненския блок.
4.1.9. Мивки в санитарните възли, кухненския блок, манипулационните, функционалните
кабинети и стаите за дежурен лекар и дежурна
медицинска сестра.
4.1.10. Оборудвани санитарни възли с баня,
желателно е използване на подвижен душ.
4.1.11. Уринатори, подлоги, уретрални катетри,
уринаторни торбички.
4.2. Общо оборудване на стаи за интензивно
лечение на пациенти с вътрешни болести към
вътрешната клиника/отделение.
4.2.1. Предимство е наличието на подвижни
легла (на колела) с възможности за чупещи се
сегменти. Специализираното легло има твърда
подложка. До всяко легло да има тристранен
достъп, което да улеснява манипулациите и провеждането на реанимационни мероприятия, по
възможност осигуряване на подвижни прегради
между леглата.
4.2.2. На всяко легло да се полага следното
оборудване: кислородна инсталация, пряк достъп
до комуникационна/алармена система, електрическа инсталация поне с четири заземени електрически извода, съоръжения за поставяне на
апаратура около леглото (монитори, инфузионна
техника и други).
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4.3. Диагностично-лечебна медицинска апаратура и медицински изделия в клиника/отделение
от ІІ ниво:
4.3.1. Апарат за кръвно налягане и стетоскоп
на всеки лекар.
4.3.2. ЕКГ апарат с 12 отвеждания (1 апарат
на вътрешната клиника/отделение) и преносим
ЕКГ апарат с 12 отвеждания, хартия за запис.
4.3.3. Монитори за контрол на сърдечен ритъм,
артериално налягане (1 монитор на 4 легла) – 2
броя, и дефибрилатор – 1 брой (когато няма
отделение по кардиология).
4.3.4. Оборудване за провеждане на реанимационни процедури – дефибрилатор, амбу с маска
за обдишване, интубационен набор, количка за
спешна помощ, инструментална количка, инфузионни помпи, инфузионна стойка; източник на
кислород, вакуум.
4.3.5. Комплект от инструменти за плеврална
и абдоминална пункция.
4.3.6. Апарат за абдоминална ултразвукова
диагностика.
4.3.7. Апарат за инхалаторно лечение.
4.3.8. Основна лабораторна апаратура: микроскопи, центрофуги, термостати.
Апаратурата подлежи на периодична проверка
и профилактика.
4.3.9. При осъществяване на дейност по пневмология и фтизиатрия в клиника по вътрешни
болести е необходимо оборудване със спирометър за изследване на външното дишане и апарат
за кръвно-газов анализ и киселинно-алкално
състояние.
4.3.10. Глюкомер с тест-ленти за изследване
на кръвна захар.
4.3.11. Медицински изделия: спринцовки и
игли, абокати, системи за интравенозна инфузия,
инфузионни помпи, уретрални катетри, уринатори
торбички, превързочни материали.
4.3.12. Семинарна зала, оборудвана с мултимедия, компютър. Може да бъде ситуирана
в клиниката/отделението по вътрешни болести
или обща за лечебното заведение.
4.4. Други условия – наличие на:
4.4.1. Клинична лаборатория II ниво и микробиологична лаборатория на територията на
болницата.
4.4.2.Апарат за кръвно-газов анализ съгласно
т. 4.3.9 и ренгенов апарат за скопия и графия на
територията на болницата.
4.4.3. К АТ или МРТ и отделение по обща и
клинична патология на територията на населеното място.
4.5. Диагностично-лечебна медицинска апаратура и медицински изделия в клиника/отделение
от ІІІ ниво:
4.5.1. ЕКГ апарат с 12 отвеждания (1 апарат
на вътрешната клиника/отделение) и преносим
ЕКГ апарат с 12 отвеждания, хартия за запис.
4.5.2. ЕКГ монитори – 3 броя с неинвазивно измерване на артериално налягане, SpO 2 и
температура.
4.5.3. Апарат за абдоминална ултразвукова
диагностика.
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4.5.4. Ендоскопска апаратура (когато няма
отделение по гастроентерология или пневмология и фтизиатрия).
4.5.5. Апаратура за функционално изследване
на сърдечно-съдовата система и дишането (когато
няма отделение по кардиология или пневмология
и фтизиатрия).
4.5.6. Оборудване за провеждане на реанимационни дейности – дефибрилатор, амбу с маска
за обдишване, интубационен набор, количка за
спешна помощ, инструментална количка, инфузионни помпи, инфузионна стойка; източник на
кислород, вакуум.
4.5.7. Комплект от инструменти за плеврална
и абдоминална пункция.
4.6. Други условия – наличие на:
4.6.1. Клинична лаборатория III ниво, вкл.
апаратура за кръвно-газов анализ, хемостазеология и др.
4.6.2. Микробиологична лаборатория на територията на болницата.
4.6.3. Рентгенов апарат за скопия и графия
на територията на болницата.
4.6.4. К АТ или МРТ и патоанатомия на територията на населеното място.
5. Изисквания за работещите в клиника/
отделение по вътрешни болести от ІІ ниво
5.1. Висш медицински персонал – образователно-квалификационна степен „магистър“ по
медицина. Лекарите могат да бъдат с призната
специалност по вътрешни болести, кардиология,
пневмология и фтизиатрия, гастроентерология,
ендокринология и болести на обмяната, клинична
хематология, нефрология, ревматология.
5.1.1. Минимален брой специалисти – трима.
5.1.2. Брой спец иа лист и с доп ъ лни телна
квалификация – един за ехография на коремни
органи, горна и долна ендоскопия, бронхоскопия
(в случаите, когато няма обособени структури
по гастроентерология или пневмология и фтизиатрия).
5.1.3. Минимален брой лекари – шест.
5.2. Минимален обем дейност – 380 преминали
пациенти годишно на всеки 10 легла.
5.3. Компетентност – лечение на остри, обострени и хронични вътрешни заболявания, с
комплицирано протичане и при които се прилагат инвазивни и интензивни диагностични и
терапевтични дейности.
5.4. Изисквания за работещите в клиника/
отделение по вътрешни болести от III ниво:
5.4.1. Минимален брой специалисти – четирима
5.4.2. Брой сертифицирани специалисти – двама за ехография на вътрешни органи (включително един за ехокардиография), горна и долна
ендоскопия, бронхоскопия (в случаите, когато
няма обособени структури по кардиология или
пневмология и фтизиатрия).
5.4.3. Минимален брой лекари – шест.
5.5. Минимален обем дейност – 380 преминали
пациенти годишно на всеки 10 легла.
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5.6. Компетентност – лечение на всички остри,
обострени и хронични вътрешни заболявания, с
комплицирано протичане и при които се прилагат инвазивни и интензивни диагностични и
терапевтични процедури.
5.7. В случай, че лекуващият лекар извършва
и инвазивни диагностични процедури, трябва да
обслужва максимално 10 легла. При извършване
на специализирани дейности в клиники/отделения по вътрешни болести от ІІІ ниво лекарят
може да обслужва максимално до 6 легла. Следобедните и нощните смени, както и тези през
почивните и празничните дни се осигуряват
съобразно натовареността, но не по-малко от
един лекар на смяна, съобразено с разпоредбите
на Кодекса на труда.
5.8. Предимство е минимум 70 % от лекарите
да имат специалност по вътрешни болести и/или
друга специалност в зависимост от дейностите в
клиниката/отделението по вътрешни болести. Лекарите без специалност, вкл. специализиращите
лекари, работят задължително под ръководството
на лекар с призната специалност.
5.9. Началник на клиника/отделение по вътрешни болести е лекар с призната специалност
по вътрешни болести и/или друга специалност в
зависимост от осъществяваните други дейности
с терапевтична насоченост в клиника/отделение
по вътрешни болести.
5.10. Лекарите, извършващи високоспециализирана дейност в отделения/клиники, трябва да
са придобили професионална квалификация за
извършването им.
5.11. Специалисти по здравни грижи в клиники/отделения от II и III ниво:
5.11.1. Старша медицинска сест ра – 1 на
вътрешна к линика/отделение с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“.
5.11.2. Сестрински състав – минимум 4 сестри
при минимален брой от 10 легла. Предимство е
съотношението сестри : лекари – 2:1.
5.12. Други длъжности:
– предимство е наличието на медицински
секретар с образование по здравни грижи и
компютърна грамотност;
– санитари – минимум 4 за най-малък брой
легла 10;
– друг помощен немедицински персонал в
зависимост от организацията на работата и
необходимостта.
6. Организация на работата в клиника/отделение по вътрешни болести
Организацията на дейността на клиниката/
отделението по вътрешни болести се подчинява на правилника за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение.
6.1. Общи положения:
6.1.1. Професионалната дейност, осъществявана от лекарите и другите медицински специалисти, е насочена към лежащо болни, спешни и
планови пациенти с остри или изострени вътрешни заболявания, които се нуждаят от активно
болнично лечение. В клиниките/отделенията по
вътрешни болести постъпват пациенти, насочени
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от общопрактикуващите лекари, след консултация с други специалисти или чрез структурите
за спешна медицинска помощ.
6.1.2. Дейността се извършва непрекъснато
24 часа в денонощието.
6.2. Дейности, осъществявани от лекарите
във вътрешни клиники/отделения:
6.2.1. Клинични прегледи на пациентите:
6.2.1.1. снемане на анамнеза;
6.2.1.2. обстоен физикален статус по системи;
6.2.1.3. поставяне на предварителна диагноза и
изготвяне на диференциално-диагностичен план;
6.2.1.4. назначаване на необходимите пара
клинични изследвания и тяхната интерпретация;
6.2.1.5. определяне на кръвна група при необходимост;
6.2.1.6. назначаване на инструментални изследвания в контекста на диференциалната диагноза
и интерпретация на данните;
6.2.1.7. поставяне на окончателна диагноза като
резултат от проведените физикални, параклинични и инструментални изследвания, базирани на
разработения диференциално-диагностичен план;
6.2.1.8. изг ра ж да не рискови я п рофи л на
пациента и създаване на конкретни мерки за
провеждане на вторична профилактика и рехабилитация;
6.2.1.9. изготвяне на терапевтична схема,
индивидуално модифицирана в зависимост от
състоянието на пациента.
6.2.2. Извършване на ежедневни визитации
и попълване на медицинските документи, отразяващи състоянието на пациента, неговата
терапия, получените данни от инструменталните
и лабораторните изследвания.
6.2.3. Разясняване на пациента и на неговите
близки необходимия диагностичен и лечебен
план и изразяване на информирано съгласие на
базата на достатъчна информираност на пациента относно ползата и риска от предлаганите
диагностични и лечебни методи.
6.2.4. Извършване на реанимационни дейности
в случай на възникване на спешни състояния.
6.2.5. Извършване на специализирани дейности
в клиниките/отделенията по вътрешни болести
от съответните специалисти с допълнителна
квалификация – самостоятелно, или под контрол на лекар с допълнителна квалификация за
съответната дейност.
6.2.6. Осигуряване при необходимост на консултанти от други специалности в областта на
вътрешните болести при липса на такива специалисти в клиниката/отделението и от други
области на медицината.
6.2.7. Участие и представяне за обсъждане
на трудни клинични случаи пред останалите
членове на клиниката/отделението и участие в
клинико-патоанатомични срещи.
6.2.8. Спазване на нормативно установените
в страната права на пациентите.
6.2.9. Контрол на извършваната дейност от
останалия медицински и немедицински персонал.
6.3. За д ъ л ж и т ел ни п ра к т и ческ и у мени я,
необходими за осъществяване на лечебно-диагностичната дейност от лекаря:
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6.3.1. Измерване на артериално налягане,
измерване на пулс и интерпретация на установените нарушения.
6.3.2. Осиг у ряване на дост ъп до венозен
източник и осъществяване на интравенозни
манипулации.
6.3.3. Интерпретация на лабораторни параклинични показатели (хематологични показатели,
биохимични показатели, липиден профил, имунологични показатели – клетъчен и хуморален
имунитет, урина).
6.3.4. Изследване под микроскоп на периферна
кръв (диференциално броене на левкоцити, морфология на еритроцити, броене на ретикулоцити)
и интерпретация на резултатите.
6.3.5. Вземане на материали за микробиологично изследване: храчка, хемокултура, гърлен
секрет, анален секрет.
6.3.6. Микроскопско изследване на храчка,
оцветяване по Gramm – описание на клетки, бактериални форми и интерпретация на резултатите.
6.3.7. Изследване на кръвна захар с глюкомер
и интерпретация на резултатите.
6.3.8. Осъщест вяване на диагност и чна и
терапевтична плеврална пункция, обработка
на материала и интепретация на получените
резултати.
6.3.9. Осъществяване на диагностична и терапевтична абдоминална пункция, обработка
на материала и интепретация на получените
резултати.
6.3.10. Ултразвуково изследване на коремни
органи и интерпретация на резултатите.
6.3.11. Разчитане на резултати от рентгеног рафско изследване, компют ър-томог рафско
изследване и интерпретация на резултатите.
6.3.12. Поставяне на уретрален катетър.
6.3.13. При наличие на отделения с терапевтична насоченост в клиниката по вътрешни болести
лекарите със съответната специалност и необходимата допълнителна квалификация извършват
дейност, включена в медицинските стандарти
на отделните специалности, вк лючително и
инвазивни методи на изследване (гастроскопии,
колоскопии, бронхоскопии и др.) – задължителни
за ІІ и ІІІ ниво на компетентност.
6.3.14. Дейности по специалностите с преобладаваща терапевтична насоченост „ревматология“, „кардиология“, „гастроентерология“,
„нефрология“, „ендокринология и болести на
обмяната на веществата“, „клинична хематология“ и „пневмология и фтизиатрия“ могат да
бъдат осъществявани в структури по „вътрешни
болести“, както следва:
6.3.14.1. Дейности от I ниво по изброените
специалности в т. 6.3.14 – в структури по „вътрешни болести“ от I, II и III ниво.
6.3.14.2. Дейности от II ниво по изброените
специалности в т. 6.3.14 – в структури по „вътрешни болести“ от II и III ниво в случай, че тези
структури отговарят на всички изисквания на
медицинския стандарт в областта на съответната
специалност за структура от II ниво.
6.3.14.3. Дейности от III ниво по изброените
специалности в т. 6.3.14 – в структури по „вътрешни болести“ от III ниво в случай, че тези
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структури отговарят на всички изисквания на
медицинския стандарт в областта на съответната
специалност за структура от III ниво.
6.4. Дейности, осъществявани от специалистите по здравни грижи:
6.4.1. Медицинската сестра трябва да притежава професионални умения, да познава основните
лекарствени продукти, използвани в клиниката/
отделението по вътрешни болести. Трябва да
извършва подкожни, мускулни и интравенозни
манипулации. Трябва да извършва някои специализирани дейности: спешни манипулации,
помощни действия при работа с дефибрилатор,
реанимация и др. Медицинската сестра подготвя
пациента и асистира на лекаря при провеждане
на някои специфични манипулации.
6.4.2. Функции на медицинската сестра във
вътрешна клиника/отделение:
6.4.2.1. измерва и регистрира пулсова честота,
телесна температура, дихателна честота, ръст и
тегло на пациента и да ги отразява в съответната
медицинска документация;
6.4.2.2. владее технически работата с всички
видове инжектиращи устройства;
6.4.2.3. асистира при провеждането на ехографски изследвания;
6.4.2.4. извършва ЕКГ;
6.4.2.5. взема материал за хемокултури, стерилна урина, храчка, гърлен секрет, анален секрет.
6.5. Необходима е взаимовръзка и координация между клиниките/отделенията по вътрешни
болести и останалите структури на лечебното
заведение. При трудности в диагностицирането и
лечението на пациентите с вътрешни заболявания
се осъществяват специализирани консултации и
превеждане във вътрешни клиники/отделения с
по-високо ниво на компетентност, както следва:
6.5.1. Отделения с І ниво на компетентност
осъществяват:
6.5.1.1. диагностика и лечение на пациенти
с остри и хронични обострени вътрешни заболявания; дейностите се извършват съобразно
изискванията на този стандарт;
6.5.1.2. консул та ц и и с ъс спец иа л ис т и о т
лечебни заведения с ІІ и/или ІІІ ниво на компетентност с възможност за хоспитализация на
пациентите в тях.
6.5.2. Клиники/отделения с ІІ ниво на компетентност осъществяват:
6.5.2.1. диагностика и лечение на пациенти с
остри и хронични обострени вътрешни заболявания, включително и такива, при които не може
да се постигне очакваният терапевтичен ефект в
лечебните заведения с І ниво на компетентност;
6.5.2.2. диагностика на пациенти с вътрешни
забол явани я, вк лючително инвазивни методи на изследване (гастроскопии, колоскопии,
бронхоскопии и др.), изискваща допълнителна
апаратура и оборудване над посочените в лечебните заведения с І ниво на компетентност на
отделение по вътрешни болести;
6.5.2.3 консултации със специалисти от лечебни заведения с ІІІ ниво на компетентност с
възможност за хоспитализация на пациентите
в тях.
6.5.3. Клиники/отделения по вътрешни болести с ІІІ ниво на компетентност осъществяват:
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6.5.3.1. диагностика и лечение на пациенти с
остри и хронични обострени вътрешни заболявания, включително и при които не може да се
постигне очакваният терапевтичен ефект в І и
ІІ ниво на компетентност на клиника/отделение
по вътрешни болести;
6.5.3.2. високоспециализирани дейности (ВСД)
и лечение на пациенти с вътрешни заболявания; високоспециализирани дейности могат да
се извършват със собствена апаратура или по
договор с други лечебни заведения съобразно
изискванията на този стандарт.
6.6. Организационно-управленски връзки и
взаимоотношения:
6.6.1. медицинската сестра в клиника/отделение по вътрешни болести работи в екип с лекар,
други медицински сестри и санитар;
6.6.2. по време на дежурство е подчинена на
дежурния лекар;
6.6.3. подчинена е пряко на старшата медицинска сестра;
6.6.4. медицинската сестра в клиниката се
запознава с решенията на болничното ръководство от началника на клиниката и старшата
медицинска сестра;
6.6.5. медицинската сестра има право на
участие в обсъждането на проблемите, касаещи
нейната дейност.
6.7. Професионална характеристика на старшата сестра в клиника/отделение по вътрешни
болести:
6.7.1. Основни функции:
6.7.1.1. организира, ръководи и контролира
трудовия процес на медицинските сестри и санитарите в клиниката/отделението по вътрешни
болести;
6.7.1.2. организира и контролира квалификацията на кадрите, за които отговаря;
6.7.1.3. изписва, получава и контролира израз
ходването на всички материали и лекарствени
продукти за лечението на болните;
6.7.1.4. изготвя ежедневни, седмични и месечни справки за изразходваните материали и
лекарствени продукти;
6.7.1.5. раздава лично и контролира разхода
на скъпоструващите лекарствени продукти;
6.7.1.6. изработва работния график на медицинските сестри и санитарите и при нужда го
коригира, като следи за изпълнението му;
6.7.1.7. контролира и отговаря за санитарнохигиенното състояние в клиниката/отделението;
6.7.1.8. контролира изпълнението на разработените мерки за борба с вътреболничните инфекции и изготвя справки за отчетените случаи
на ВБИ в клиниката/отделението;
6.7.1.9. отговаря за имуществото на клиниката;
6.7.1.10. следи за спазване на медицинската
етика в отношенията между персонал и болни;
6.7.1.11. осъществява взаимодействието между
функционалните кабинети, респ. специализираните кабинети от консултативно-диагностичния
блок и стационара.
6.7.2. Организационно-управленски връзки и
взаимоотношения:
6.7.2.1. на старшата медицинска сестра в
к линика/отделение по вътрешни болести са
подчинени всички останали медицински сестри
и санитарите;
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6.7.2.2. старшата медицинска сестра е подчинена пряко на началника на клиниката;
6.7.2.3. старшата медицинска сестра съгласува
работата си и е подчинена на главната медицинска сестра на лечебното заведение.
7. Специфични права и задължения на пациента в клиниката/отделението по вътрешни
болести
7.1. Пациентът има право да бъде запознат
подробно с естеството на заболяването си, както
и с всички етапи от диагнозата и лечението му.
Пациентът изразява писмено своето информирано съгласие след подробна информация, предоставена от лекуващия му лекар по подходящ
начин, относно:
7.1.1. 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;
7.1.2. Естеството на заболяването, настъпили
или очаквани усложнения в развитието на болест
та, рисковете от болестта, необходимостта от
лечение, вида на това лечение, очаквания изход
от лечението и съществуващите алтернативи;
7.1.3. Да приеме или отхвърли предлаганите
изследвания или лечение;
7.1.4. Да бъде запознат с правилника на вътрешния ред на клиниката/отделението;
7.1.5. Да бъде своевременно изследван и лекуван със съвременни методи и средства;
7.1.6. Да се осигури спазване на тайната относно здравната информация;
7.1.7. Да се възползва от подкрепата на семейството и близките си по време на болничното
лечение;
7.1.8. Да има възможност да ползва телефон,
радио, телевизия;
7.1.9. Да получи качествено болнично обслужване през целия период на лечение и при близко
до смъртта състояние.
7.2. Пациентът в клиниката/отделението по
вътрешни болести е длъжен:
7.2.1. Да съдейства на лекуващите лекари и на
останалия персонал за своевременно провеждане
на изследванията и лечението;
7.2.2. Да спазва лекарските препоръки за
режим и диета;
7.2.3. Да спазва добра лична хигиена;
7.2.4. Да се отнася с нужното внимание и
уважение към персонала на лечебното заведение;
7.2.5. Да осведом ява лек у ващи я лекар и
медицинския персонал за болестни състояния,
представляващи риск за екипа (СПИН, хепатит
B и C);
7.2.6. Да спазва реда, дисциплината, хигиената
и тишината в клиниката, както и правилника
за устройството, дейността и вътрешния ред на
лечебното заведение;
7.2.7. Да провежда назначените му процедури;
7.2.8. Да съблюдава правата на другите пациенти.
7.3. Хоспитализиран болен в клиника/отделение по вътрешни болести се изписва при:
7.3.1. Изясняване на клиничното му състоя
ние, провеждане на лечение, оздравяване или
продължаване на лечението му в амбулаторни
условия;
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7.3.2. Волеизявление на пациента или от законния му представител;
7.3.3. След груби нарушения на задълженията
на пациента, посочени в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното
заведение.
8. Условия на работа в клиника/отделение
по вътрешни болести
Съобразно предмета на дейност на отделенията с терапевтична насоченост в клиниките
по вътрешни болести условията на работа и
предпазните средства от индивидуален и общ
характер са в съответствие с нормативните актове.
9. Безопасни и здравословни условия на труд
9.1. На всички работещи в клиниката/отделението по вътрешни болести се създават безопасни
условия за работа.
9.2. Здравната профилактика се осъществява периодично в зависимост от специфичните
дейности.
9.3. Сроковете за профилактика са посочени в
съответствие с действащите нормативни актове.
10. Критерии за качество на извършената
дейност
В структурите по вътрешни болести периодично се отчитат и анализират:
10.1. Статистически показатели за лечебна
дейност, свързани с броя на приетите пациенти,
продължителност на лечението, използваемост
и оборот на леглата, изход от лечението, леталитет и др.
10.2. Брой регистрирани усложнения, възникнали в резултат от диагностични и лечебни
дейности.
10.3. Процент на рехоспитализации на пациентите, лекувани в клиниката/отделението по
вътрешни болести, и причините за това.
10.4. Спазване на стандартните оперативни
процедури във вътрешните и специализираните
отделения към клиниката по вътрешни болести, утвърдени от ръководителя на лечебното
заведение.
10.5. Проучване на мнението на пациенти чрез
провеждане на анкети, разглеждане и отчитане
на получени жалби, сигнали, предложения и др.
11. Юридическа защита на персонала, работещ
в клиника/ отделение по вътрешни болести, при
предизвикване на гражданско или наказателно
процесуално преследване
11.1. Осъществява се чрез индивидуални и
групови застраховки за професионален риск
съобразно предмета на дейност и инвазивни манипулации, включително за вредите, които могат
да настъпят вследствие виновно изпълнение на
професионалните задължения, съгласно чл. 189 от
Закона за здравето. Застраховането се извършва
от ръководителя на лечебното заведение.
11.2. Юридическата защита на персонала се
базира на изготвените специални протоколи за
информирано съгласие на пациента за предстоящата медицинска манипулация и наличните
рискове за живота и здравето му.
5627
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 19
от 11 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник по железопътна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
525070 „Техник по железопътна 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 525070 „Техник по железопътна техника“
съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалностите 5250701 „Локомотиви и вагони“
и 5250702 „Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна железопътна 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 определят професионалните компетенции в края на обучението
по професията, които гарантират на обучаемия
възможност за упражняване на професията
525070 „Техник по железопътна техника“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Техник по железопътна 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,
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описанието на професията, целите на обучението,
резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Преходни 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 № 5
от 2007 г. за придобиване на квалификация по
професия „Техник по железопътна техника“
(ДВ, бр. 10 от 2008 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 придобиване на квалификация по професията
„Техник по железопътна техника“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525070

Техник по железопътна техника

Специалности:

Степен на професионална
квалификация:

5250701 Локомотиви и вагони Трета
5250702 Подемно-транспортна,
пътностроителна и реТрета
монтна железопътна
техника
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Техник по
железопътна 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 № РД09-413 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-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 железопътна техника“ входящото минимално
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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 железопътна 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
железопътна техника“ с придобиване на трета
степен на професионална квалификация кандидатстват лица, завършили обучение за 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 това обучение 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, личност
ни 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 железопътна техника може да:
ремонтира и поддържа машините, апаратите,
уредите и съоръженията в железопътната техника,
демонтира и монтира всички възли и агрегати,
отстранява повреди и открива причините за тях,
разчита чертежи и електрически схеми, извършва
следремонтни изпитания на железопътна техника,
осигурявайки є дългосрочна и безотказна работа.
При изпълнение на трудовите дейности техникът носи отговорност за безаварийната работа на
машини, апарати и съоръжения и за качеството
на извършените ремонтни операции. Отговаря за
собствената си безопасност и тази на останалите
членове на екипа.
В трудовата си дейност техникът трябва да
е отговорен, прецизен, с аналитично мислене,
дисциплиниран, да спазва поставените срокове,
лоялен, комуникативен, да умее да работи самостоятелно и в екип.
Техникът по железопътна техника работи в
условия на нарушени санитарно-хигиенни норми
на работната среда: микроклимат, физическо
натоварване и шум.
Работното време е стандартно или ненормирано, възможна е работа на смени и в почивните
и празничните дни. Работното място е ремонтен
цех, работна площадка, железопътна техника,
която подлежи на ремонт, ремонтно отделение.
В своята професионална дейност техникът по
железопътна техника използва следните предмети и средства на труда: машиностроителни
материали, горива, резервни части, шлосерски
и монтажни инструменти, техническо оборудване за практически дейности, за измерване на
величини, за изследване работата на машини,
апарати и съоръжения, технически средства за
обезопасяване на техническото оборудване и
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помещенията, работно облекло, лични и колективни предпазни средства, компютър, складово
оборудване, работна документация, нормативни
документи.
Здравословното състояние на техника по железопътна техника при назначаване на работа в жп
поделенията трябва да отговаря на изискванията
на Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и
психологическите изисквания към персонала,
който осъществява железопътни превози на
пътници и товари и съпътстващите ги дейности,
и за провеждане на предпътните (предсменни)
медицински прегледи, издадена от министъра на
транспорта и съобщенията (ДВ, бр. 55 от 2003 г.),
и на Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните
предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на
народното здраве (ДВ, бр. 16 от 1987 г.).
Лицата, извършващи заваръчни дейности при
практикуване на професията, трябва да отговарят
на изискванията на Наредба № 7 от 2002 г. за
условията и реда за придобиване и признаване
на правоспособност по заваряване, издадена от
министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 100 от 2002 г.).
За да има право да работи като помощникмашинист или ревизор-вагони, лицето, придобило
трета степен на професионална квалификация по
професията „Техник по железопътна техника“,
специалност „Локомотиви и вагони“, трябва да
придобие правоспособност при условията на
Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване или признаване на правоспособност
за длъжностите от железопътния транспорт и
реда за провеждане на изпитите на лицата от
персонала, отговорен за безопасността на превозите, издадена от министъра на транспорта и
съобщенията (ДВ, бр. 20 от 2003 г.).
За да има право да управлява железопътна
механизация и железопътни кранове и други
повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини, лицето, придобило трета степен
на професионална квалификация по професията
„Техник по железопътна техника“, специалност
„Подемно-транспортна, пътностроителна и ремонтна жп техника“, трябва да придобие правоспособност за машинист на железопътна механизация при условията на Наредба № 56 от 2003 г.
за изискванията, условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване или признаване на
правоспособност за длъжностите от железопътния
транспорт и реда за провеждане на изпитите на
лицата от персонала, отговорен за безопасността
на превозите, издадена от министъра на транспорта
и съобщенията (ДВ, бр. 20 от 2003 г.), и право
способност за машинист на железопътни кранове
и други повдигателни съоръжения, монтирани
на железопътни машини – ІІ степен, за кранове
с товароподемност до 50 тона 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 пло-
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щадки, 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 професията „Техник по железопътна техника“ може да продължи обучението си
за придобиване на професионална квалификация
по друга професия от професионалното направление: „Техник по транспортна техника“, „Техник
по подемно-транспортна техника“, „Авиационен
техник“, „Корабен техник“ – с трета степен на
професионална квалификация, като обучението по общата, отрасловата, както и по част от
специфичната по професията професионална
подготовка, се зачита.
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 8.06.2006 г., Заповед
№ 884 от 7.11.2006 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 железопътна техника“,
могат да заемат длъжностите от НКПД: класифицирани в група 7231 Механици и монтьори на
транспортни средства, 3115-3011 Техник-механик,
железопътна техника, 3115-3024 Техник-механик,
железопътен транспорт, 3115-3034 Техник-механик,
експлоатация на вътрешнозаводски железопътен
транспорт, 7222-3010 Шлосер, 7233-2037 Шлосермонтьор, 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:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд при
техническото обслужване, диагностиката, поддръжката и ремонта на железопътна техника, не
замърсява с работата си околната среда;
· организира и отговаря за спазване изискванията за техника на безопасност, хигиена и
охрана на труда, пожарна и аварийна безопасност
на определените работни места;
· познава пазарните отношения и устройството на железопътната инфраструктура, 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;
· осъществява ефективни комуникации при
работа в екип, формулира проблеми, задава
въпроси и прави отчет за извършената работа;
· разбира ролята си в трудовия процес и
съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
· участва в мениджмънта на предприятието
и оценява стойността на работата, като използ-
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ва вътрешни критерии и външни (независими)
стандарти за качеството є;
· намира и съхранява информация в компютъра, създава документ, обединяващ текст и таблица;
· осъществява комуникация на чужд език, чете
и разбира необходимата 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:
· разпознава и правилно поддържа, транспортира и съхранява основните материали,
резервни части и инструменти в зависимост от
предназначението им;
· познава машинните елементи, принципите
на техническата механика и взаимозаменяемостта
на детайлите;
· познава основните технологии за изработване
на детайлите;
· притежава знания за основите на електротехниката и електрониката, основните принципи
на автоматизацията и автоматичните устройства,
принципите на термодинамиката и термодинамичните процеси и видовете двигатели;
· изготвя техническа, конструктивна и технологична документация – предписания, чертежи,
скици, схеми;
· разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация – наредби,
предписания, правилници, инструкции, каталози,
чертежи, скици, карти, схеми и др.;
· притежава знания и умения за работа с
контролно-измервателна техника и диагностично-регулировъчна апаратура;
· познава и спазва технологичната последователност и изискванията по охрана на труда,
техника на безопасност, противопожарна и аварийна безопасност при изпълнение на трудови
дейности, свързани с техническото обслужване,
диагностиката, поддръжката и ремонта на железопътната техника.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Техник по железопътна техника“
задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· знае предназначението, разположението,
устройството и принципа на действие на всички
части и възли от механичното, електрическото
и пневматичното оборудване на железопътна
техника;
· организира, контролира и извършва в правилна технологична последователност диагностика и контрол на техническото състояние на
агрегати, възли и части от железопътна техника
и установява причините за повреди;
· описва материалите и основните технологични операции за изработване и възстановяване
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на детайли от железопътна техника, в т. ч. рециклирането и унищожаването им;
· планира, организира и контролира ефективното използване на конструкционно-ремонтните
и експлоатационните материали;
· организира, контролира и извършва монтаж,
демонтаж, центровки и регулировки на механизми,
системи и агрегати от железопътната техника;
· планира, организира, контролира и извършва дейностите при техническото обслужване и
ремонта на железопътна техника;
· обяснява предназначението, функциите и
начините за безопасна работа с експлоатационни
материали, инструменти, измервателни уреди,
помощен инвентар и машини по специалността
и спазва правилата за работа с тях;
· разчита технологични схеми, технически
чертежи, наредби и друга специфична техническа
документация;
· прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на работното място, оценява
конкретните ситуации на работното място и
съобразно с тях извършва необходимите трудови
дейности;
· изпълнява трудовите си задължения в съответствие с нормативните изисквания;
· познава структурата и правомощията на
длъжностните лица във фирмата и взаимоотношенията с други фирми и институции при
изпълнение на трудовите задължения;
· умее да работи с приложен софтуер.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

Общи за професията „Техник по железопътна
техника“
1. С пазва п равилата за здравословни и безопасни условия
на труд и опазва
околната среда
при изпълнение
на служебните си
задължения

1.1. Описва начините за транспорт, съхранение и безопасна
работа с конструкционно-ремонтни и експлоатационни
материали
1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти,
машини и съоръжения
1.3. Работи правилно и безопасно с инструменти, машини
и съоръжения
1.4. Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
1.5. Използва по предназначение лични предпазни средства
и специално работно облекло
1.6. Започва работа, след като
е преминал всички форми на
обучение и инструктажи по
безопасност на труда
1.7. Оказва долекарска помощ
при трудови инциденти на пострадали от електрически ток,
при наранявания, счупвания
и др., включително извършва
изкуствено дишане
1.8. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност и борба с
пожарите
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1.9. Използва по п ред на значение противопожарните
средства
1.10. Събира и изхвърля отпадните материали на определените за целта места при
спазване на изискванията за
опазване на околната среда

2.1. Запознава се с техническото състояние на локомотива
(или вагона) от придружаващата документация
2.2. Извършва визуален оглед
за на ли чност та на вси чк и
агрегати по локомотива (или
вагона) и за възможността да
бъдат ремонтирани
2.3. Подготвя и представя заявка за модернизация
2.4. Съставя актове за повреди
от авариен характер
2.5. Изготвя план за ремонт

6. Извършва ремонт и възстановяване на детайли, монтажни
единици и агрегати от локомотива (вагона)

6.1. Подготвя работното си
място съгласно инструкциите
за безопасност
6.2. Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна документация
6.3. Прави заявка и получава
материали, резервни части и
възли
6.4. Извършва замервания на
технически параметри и ги
сравнява с допустимите
6.5. Прилага знанията си за
свойствата и начините за обработка на конструкционноремонтните материали при
възстановяване и ремонт на
детайли, монтажни единици
и агрегати
6.6. Организира възстановяването на резервни части и
производството на нови такива
6.7. Организира ремонта и
следи за спазване графика на
ремонтните дейности

7. Сглобява монтажни единици,
възли и агрегати
о т локомо т и ва
(в а г он а) и и з вършва следремон т н и изп и т вания

7.1. Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване
на монтажните единици, възли
и агрегати при съвместяване
на механични и електрически
вериги
7.2. Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления
7.3. Снема монтажни характеристики
7.4. Пуска монтираните възли
и агрегати в експлоатация
7.5. Извършва възлови след
ремонтни операции по регулировката и настройката
на ремонтираните възли и
агрегати
7.6. Проверява изправността
и атестира изпитвателните
стендове и контролно-измервателните прибори

3. Подготвя локо- 3.1. Почиства локомотива (или
мотива (вагона) вагона)
за ремонт
3.2. Придвижва локомотива
(или вагона) до ремонтното
хале
3.3. Определя обема на ремонтните дейности чрез външен
оглед
3.4. Проверява състоянието
на детайлите от монтажните
единици в сглобено състояние
3.5. А на лизира причините,
довели до повреди
3.6. Запознава се с технологичните инструкции за последователността и обема на
разглобяване според вида на
извършвания ремонт
4. Демон т и ра
крупни възли и
агрегати от локомотива (вагона)
и г и ра зглобява до монтажни
ед и н и ц и и де тайли

4.1. Подготвя и обезопасява
работното си място съгласно
инструкциите
4.2. Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж
на крупни възли и агрегати до
монтажни единици и детайли
4.3. Правилно подбира и използва необходимите инструменти и приспособления
4.4. Марк и ра, под реж да и
правилно съхранява всички
монтажни единици и детайли,
които не се нуждаят от ремонт
и възстановяване

5. Почиства монтажните единици и детайли,
открива повреди
по тях и изготвя
опис за ремонт и
възстановяване

5.1. Подготвя работното си
място съгласно инструкциите
5.2. Почиства и измива монтажните единици и детайли,
като следи за техническото
им състояние
5.3. Проверява за наличието
на маркировки по определени
места според технологичните
чертежи; ако са се изтрили
или липсват – ги възстановява

2
5.4. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
5.5. Извършва замервания на
параметри и величини и въвежда данните за компютърна
обработка
5.6. Пра ви де ф ек т овк а на
елементите и определя годността им
5.7. Взема решения относно
начините за ремонт и възстановяване
5.8. Изготвя опис за ремонт и
възстановяване

Специфични за специалност 5250701 „Локомотиви
и вагони“
2. Извършва външен оглед на постъпилия за ремонт локомотив
или вагон и документира обема
на ремонта
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7.7. Извършва следремонтни
изпитвания на отремонтираните агрегати и възли
7.8. Оформя техническа документация, анализ на горива и
масла, паспорти на локомотиви и вагони

8.1. Запознава се с техническото състояние на ПТПСРЖПТ
от придружаващата я документация
8.2. Извършва визуален оглед
за на ли чност та на вси чк и
агрегати на ПТПСРЖПТ и
възможността да бъдат ремонтирани
8.3. Представя заявка за модернизация
8.4. Съставя актове за повреди
от авариен характер
8.5. Изготвя план за ремонт

12. Извършва
р емон т и в ъ з становяване на
детай ли, монтажни единици
и аг регат и от
ПТПСРЖПТ

12.1. Подготвя и обезопасява
работното си място съгласно
инструкциите за безопасност
12.2. Подбира и използва правилно инструменти, приспособления и работна документация
12.3. Прави заявка и получава
материали, резервни части и
възли
12.4. Извършва замервания на
технически параметри и ги
сравнява с допустимите
12.5. Прилага знани ята си
за свойствата и начините за
обработка на конструкционноремонтните материали при
възстановяване и ремонт на
детайли, монтажни единици
и агрегати
12.6. Организира възстановяването на резервни части и
производството на нови такива
12.7. Организира ремонта и
следи за спазване графика на
ремонтните дейности

13. Сглобя ва
монта ж ни единици, възли и
агрегати от желе зоп ът на т ехника и извършва следремонтни
изпитвания

13.1. Спазва точно технологичните инструкции за сглобяване
на монтажните единици, възли
и агрегати при съвместяване
на механични и електрически
вериги
13.2. Подбира и ползва правилно инструменти и приспособления
13.3. Снема монтажни характеристики
13.4. Пуска монтираните възли
и агрегати в експлоатация
13.5. Извършва възлови след
ремонтни операции по регулировката и настройката
на ремонтираните възли и
агрегати
13.6. Проверява изправността
и атестира изпитвателните
стендове и контролно-измервателните прибори
13.7. Извършва следремонтни
изпитвания на отремонтираните агрегати и възли

9 . П о д г о т в я 9.1. Почиства ПТПСРЖПТ
ПТПСРЖПТ за 9.2. Придвижва ПТПСРЖПТ
ремонт
до ремонтното хале
9.3. Уточнява обема на ремонта
чрез външен оглед
9.4. Проверява състоянието
на детайлите от монтажните
единици в сглобено състояние
9.5. А на лизира причините,
довели до повреди
9.6. Запознава се с технологичните инструкции за последователността и обема на разглобяване според вида ремонт
10. Демон т и р а
кру пни възли
и аг регат и от
П Т ПСРЖ П Т и
ги разглобява до
монта ж ни единици и детайли

10.1. Подготвя и обезопасява
работното си място
10.2. Спазва точно технологичните инструкции за демонтаж
на крупни възли и агрегати до
монтажни единици и детайли
10.3. Пра ви л но подби ра и
използва необходимите инструменти и приспособления
10.4. Маркира, подреж да и
правилно съхранява всички
монтажни единици и детайли,
които не се нуждаят от ремонт
и възстановяване

11. Поч ис т в а
монтажните единици и детайли,
открива повреди
по тях и изготвя
опис за ремонт и
възстановяване

11.1. Подготвя и обезопасява
работното си място съгласно
инструкциите за безопасност
11.2. Почиства и измива монтажните единици и детайли,
като следи за техническото
им състояние
11.3. Проверява за наличието
на маркировки по определени
места според технологичните
чертежи; ако са се изтрили
или липсват – ги възстановява
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11.4. Подбира и използва правилно инструменти и приспособления
11.5. Извършва замервания на
параметри и величини и въвежда данните за компютърна
обработка
11.6. Прави дефектовка на
елементите и определя годността им
11.7. Взема решения относно
начините за ремонт и възстановяване
11.8. Изготвя опис за ремонт
и възстановяване

Специфични за специалност 5250702 „Подемнотранспортна, пътностроителна и ремонтна жп
техника“
8. Извършва
външен оглед на
постъпилата за
р емон т подемно-транспортна,
пътнострои
телна и ремонтна ж п тех ника
( П Т ПС Р Ж П Т )
и док у мен т и ра
обема на ремонта
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док у мен таци я, ана лиз на
горива и масла, паспорти на
ПТПСРЖПТ

14 . И з в ъ р ш в а
основни процеси и работи по
строеж, ремонт
и поддържане на
железния път

14.1. Подготвя жп строителните машини за работа – извършва техническо обслужване и
привеждане от транспортно в
работно състояние
14.2. Извършва нивелиране на
железния път
14.3. Пресява, уплътнява и
разпределя баластова призма
14.4. Завива и развива гайките
на скрепленията
14.5. Извършва товарно-раз
товарна работа с наличните
подемни съоръжения
14.6. Спазва точно техническите норми и инструкции
за техническо поддържане,
построяване и ремонт на железен път

5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по практика – в учебни работилници
или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
5.1. Учебен кабинет
5.1.1. Основно оборудване – работно място
за всеки обучаван (учебна маса и стол), работно място за обучаващия (учебна маса и стол),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена
за окачване на табла, платно за прожектиране,
технически средства и аудио-визуална техника.
5.1.2. Помощно оборудване – чертожни инструменти.
5.1.3. Учебни помагала – демонстрационни
табла, схеми, макети и модели, реални образци,
учебни видеофилми, програмни продукти, каталози, справочна литература, инструкции, технически
паспорти, наредби, правилници и др., съобразени
с преподаваното учебно съдържание, фирмени
материали за усъвършенствани конструкции
железопътна техника.
5.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват
с машини и съоръжения, както и с основни
помагала, съобразно усвояваната професия и
специалности. Учебните работилници трябва да
осигуряват работни места за всички обучавани,
както и едно работно място за обучаващия.
За работно място се счита площта, върху която се намират машини, съоръжения и инвентар,
необходими за работата. При разполагане на
работните места се спазват изискванията за осветеност, необходим работен фронт и функционална
близост с необходимите суровини и материали.
Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които
ще се извършват в нея, с видовете технологични
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процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и с методическите указания.
Обучаващите институции, провеждащи обучение по професията „Техник по железопътна
техника“, трябва да имат учебни работилници
по: общометална практика, практика по специалността и лабораторна практика.
Провеждането на учебната практика по специалността и на производствената практика е
наложително да се извършва в жп поделенията,
като се има предвид спецификата на необходимото оборудване.
5.2.1. Оборудване на учебна лаборатория
5.2.1.1. Основно оборудване – хранилище за
съхранение на материали, учебни работни маси
и столове, учебна дъска, лабораторни маси със
захранващи токоизточници, автотрансформатор,
регулируеми стабилизирани токоизправители, измервателни уреди от различни серии, с различни
измервателни възможности и клас на точност,
измервателен мост, генератор, осцилоскоп, честотомер.
5.2.1.2. Помощно оборудване – реостати, съединителни проводници и елементи, превключватели,
прекъсвачи, набор от резистори, кондензатори,
бобини, лабораторни поставки и стендове, електронни калкулатори.
5.2.1.3. Инструменти – поялници, набор от
отвертки, клещи, ключове, пинцети.
5.2.2. Оборудване на учебна работилница по
общометална практика
5.2.2.1. Основно оборудване – хранилище за
съхранение на материали, шкафове за инструменти
и приспособления, шкафчета за работното облекло, учебна дъска, шлосерски маси с менгемета,
бормашина, електрически шмиргел, полуавтоматична ножовка, струг, фреза, заваръчна маса,
заваръчен токоизточник, гилотина.
5.2.2.2. Помощно оборудване – резервни части
за металорежещите машини, ножици за рязане
на метал, ръчни ножовки, заваръчни маски, престилки и ръкавици, електроди, електрододържач,
чертилки, букви и цифри, четки, шкурка, линии
и ъгълници, шаблони, калибри, пожарогасител.
5.2.2.3. Инструменти – пили, чукове, клещи,
пинцети, гаечни ключове, метчици, флашки, стругарски ножове, фрези, свредла, зенкери, райбери,
измервателни уреди – шублери, микрометри,
заострено шлаково чукче.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник по железопътна техника“ се извършва от
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ по специалности
от професионални направлени я „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 направ-
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ления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.) и съответстващи на
учебните предмети (модули) от задължителната
професионална подготовка.
За практическото обучение по придобиваните правоспособности обучаващите лица трябва
да притежават съответната правоспособност от
същата или по-висока 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.
5393

НАРЕДБА № 20
от 11 юни 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Корабен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
525100 „Корабен техник“ 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 изиск
ване за придобиването на квалификация по
професията 525100 „Корабен техник“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на
професионална квалификация за специалността
5251001 „Корабни машини и механизми“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 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 525100 „Корабен техник“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Корабен техник“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
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(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.
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
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Корабен техник“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525100

Корабен техник

Специалности:

Степен на професиона л на к ва л ификация:

5251001 Корабни машини и Трета
механизми
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Корабен
техник“ 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 № РД09-255 от 09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от
18.02.2005 г., Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г.,
Заповед № РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед
№ РД-09-1891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД09-298 от 19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от
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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 „Корабен
техник“ 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 „Корабен техник“
с придобиване на трета степен на професионална квалификация не се изисква кандидатите да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация или професионален опит.
Ако за обучение по професията „Корабен
техник“ с придобиване на трета степен на професионална квалификация кандидатстват лица
с професионален опит, обучаващата институция
организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение
на компетенциите и резултатите от ученето,
описани в Държавното образователно изискване
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.)
Корабният техник може да работи в държавни
предприятия и частни фирми с дейност в областта
на корабоплаването и/или кораборемонта.
Корабният техник участва в експлоатацията
на корабни машини и механизми, системи и оборудване по време на носене на вахта, контролира
и отчита дейностите по поддръжка, дефектация
и ремонт на корабните машини и механизми.
Задълженията на корабния техник включват
попълване на машинни дневници и служебна
документация.
Работното време е стандартно, понякога се
налага да се работи и в почивните и празничните дни. Възможно е да се работи при влошени
метеорологични условия.
В своята работа корабният техник използва
контролно-измервателни уреди, отчитащи параметрите на корабните машини и механизми,
специализирана апаратура и стендове, специализирани инструменти и приспособления за монтаж
и демонтаж и заваряване. За изпълнение на част
от дейностите ползва инструкции, правилници,
наредби, скици и работни чертежи.
Корабният техник трябва да създава и поддържа добри работни взаимоотношения в работния
екип, ефективно да предава информация, да
решава проблеми, да не застрашава собствения
си живот и живота на околните, с които работи,
да полага грижи за опазване на околната среда.
Лицата, практикуващи професията, трябва
да са физически здрави, издръжливи, сръчни,
дисциплинирани, точни и прецизни, да имат
пространствено въображение и технически усет.
Корабният техник трябва да притежава сертификат от квалификационен курс „Подготовка по
безопасност на борда на кораба‘‘, издаден съгласно

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

изискванията на Международната конвенция за
вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (Конвенция
STCW) и Директива 2001/25/ЕС.
За извършване на ремонтни дейности, свързани
със заваряване, е препоръчително корабостроителният техник да притежава правоспособност
по заваряване в съответствие с изискванията на
Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за
придобиване на правоспособност по заваряване,
издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 100 от 2002 г.).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Корабен техник“
могат да се явят на изпит пред Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ за получаване
на свидетелство за правоспособност в морското
корабоплаване за експлоатация и поддържане на
корабни силови уредби (КСУ) „Корабен моторист“
и „Вахтен механик на кораб“ в съответствие
с изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за
компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на транспорта
(ДВ, бр. 101 от 2007 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 8.06.2006 г.,
Заповед № 884 от 7.11.2006 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 „Корабен
техник“, могат да заемат длъжностите 3141-3001
Втори механик, кораб, 3141-3002 Главен механик,
кораб, 3141-3007 Механик, плаващо техническо
средство, 3141-3008 Трети механик, кораб, 31413009 Четвърти механик, кораб, 8162-2001 Корабен
моторист, 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 прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
· опазва морската и речната среда;
· осъществява ефективна комуникация при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да прави отчет на извършената работа;
· 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 според Кодекса на
труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· участва при разпределяне и изпълнение на
задачите между членовете на екипа, съдейства
им и търси помощ от тях при необходимост,
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изказва мнения и прави предложения, отнася
се с чувство за отговорност при изпълнение на
възложените задачи;
· разбира своето място и роля в производствения процес и съзнава необходимостта от
повишаване на квалификацията си;
· намира и съхранява информация в компютър, работи със специализирани програми за
създаване на текст и таблици, попълва отчети и
други документи;
· ползва техническа и технологична 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:
· притежава знания за основните закони на
техническата механика и основите на електротехниката и електрониката;
· разпознава, разчита и използва в практиката
техническа конструктивна и технологична документация – правилници, инструкции, каталози,
схеми, скици и др.;
· познава основните машини и елементи,
детайли и възли;
· оценява годността на основните машини и
елементи, детайли и възли;
· може да извършва монтажно-демонтажни
и ремонтни операции;
· познава основните материали и инструменти
и тяхното предназначение;
· умее да избира основните материали и
инструменти и да работи безопасно с тях при
изпълнение на шлосерски, ремонтни и монтажни
операции;
· спазва технологичната последователност
при организиране и извършване на монтажнодемонтажни и ремонтни операции на основни
машинни елементи, детайли и възли;
· осигурява правилна организация на работното място и рационално използва работното време.
3.3. Цели на обучението по специфичната
за професията „Корабен техник“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава устройството, принципа на действие и експлоатацията на корабните двигатели
с вътрешно горене, корабните парни котли и
турбини и корабните системи и устройства, основните елементи на корабния корпус и тяхното
предназначение;
· познава, изчислява и сравнява основни параметри на корабните двигатели с вътрешно горене;
· открива повреди в корабни двигатели с
вътрешно горене, корабни парни котли и корабни
системи и устройства по време на експлоатация;
· предлага методи за отстраняване на повредите, като умее да прогнозира и бъдещи последствия;
· участва в ремонтни операции на корабни
машини и механизми по време на експлоатация
при спазване на нормативните изисквания;
· участва в носене на ходова вахта по време
на експлоатация в съответствие с изискванията
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на Международната конвенция за вахтена служба
и нормите за подготовка и освидетелстване на
морски лица от 1978 г. (STCW) и последващите
изменения.
4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

1

2

Общи за професията „Корабен техник“
1. При ла г а п равилата за здравословни и безопасни
условия на труд и
опа зва окол нат а
среда

1.1. Познава и прилага правилата за здравословни и
безопасни условия на труд
1.2. Обслужва правилно и
безопасно техническото оборудване
1.3. Спазва необходимите
изисквания за организация
на работното място
1.4. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна
безопасност
1.5. Ползва по предназначение
лични предпазни средства
1.6. Оказва долекарска помощ на пострадал при изпълнение на трудовите дейности
1.7. Съблюдава за опазване
на морската и речната среда
от замърсяване
1.8. Следи за прилагане на
предписанията за безопасни
условия на труд

Специфични за специалност 5251001„Корабни
машини и механизми“
2. Спазва процедурите и изискванията за опазване на
човешк и я ж ивот
по море

2.1. Познава и спазва правилата за използване на спасителните средства в кораба
2.2. Спазва процедурите на
системата за безопасност и
борба за живучест на кораба

3. Извършва начална диагностика на
корабни машини и
механизми

3.1. Познава предназначението, видовете и устройството
на измервателните уреди и
инструменти
3.2. Познава и ползва методите за диагностика и технологичната последователност
при извършването є
3.3. Познава изискванията
към качеството на детайлите
3.4. Определя отклоненията
в качеството на детайлите
3.5. Калиброва контролноизмервателни прибори
3.6. Избира подходящи измервателни и контролни инструменти и приспособления
3.7. Извършва измерване
на величини и параметри
с контролно-измервателни
инструменти и уреди
3.8. Документира и анализира показанията на контролно-измервателните прибори
в машинен дневник или на
електронен носител
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1

2

4. Н аб л юд а в а и
док у мен т и ра параметрите на работещите корабни
механизми

4.1. Анализира работните
параметри на механизмите
4.2. Следи работните параметри на механизмите по време
на ходова вахта и дежурство
на пристанище
4.3. Контролира, регулира
и докладва при промяна на
работните параметри
4.4. Документира състоян ие т о на пара ме т ри т е и
предприетите действи я в
корабните документи

5. Поддържа и екс- 5.1. Познава и описва елеплоатира критич- ментите на критичното обоно оборудване
рудване, гарантиращо сигурност на кораба в критични
ситуации
5.2. Проверява периодично
критичното оборудване
5.3. Поддържа в изправност
критичното оборудване
5.4. Прецизно води записи за
извършените дейности
6. Участва в експлоатацията на корабните системи и
оборудване

6.1. Познава устройството
и принципа на действие на
корабните системи и оборудване
6.2. Пуска в действие корабните системи и оборудване
по време на ходова вахта и
дежурство
6.3. Въвежда в режим корабните системи и оборудване
6.4. Експлоатира корабните
системи и оборудване
6.5. Спира корабните системи и оборудване
6.6. Спазва изискванията на
международните конвенции
за носенето на ходова вахта

7. Обслужва кораб- 7.1. Познава устройството
ните електрически и п ри н ц и па на дейс т вие
системи
на корабните електрически
системи
7.2. Пуска в действие корабните електрически механизми
7.3. Въвежда в режим корабните електрически механизми
7.4. Извършва измервания с
електрически измервателни
прибори
7.5. Спира корабните електрически механизми
8. Участва в извършването на
п ланов и ли авариен ремонт

8.1. Познава и описва особеностите на видовете ремонти
8.2. Описва и спазва технологичната последователност
при разглобяване на възли,
механизми или системи
8.3. Анализира причините за
появата на дефекти
8.4. Познава и описва методите за дефектация
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8.5. Извършва дефектация
чрез определени методи при
спазване на технологичната
последователност
8.6. Подбира необходимите
средства и материали в зависимост от вида на ремонта
8.7. А нализира режима и
извършва подготовка за заваряване
8.8. Сглобя ва и въвеж да
в нормална експлоатация,
като спазва технологичната
последователност и начините за контрол
8.9. Документира извършените ремонтни дейности

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията. Учебните кабинети трябва
да са оборудвани с работно място за преподавателя и за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска, шкафове, дидактически материали
за онагледяване на обучението по професията.
5.2. Учебна работилница
В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията по отрасловата
професионална подготовка.
Учебната практика по специалността се провежда в учебни работилници и в производствени
условия.
За обучение по професията „Корабен техник“ – трета степен на професионална квалификация, са необходими учебни работилници
по шлосерство, по общомонтажни операции и
технически измервания, по заваряване, както и за
монтаж, обслужване и ремонт на съоръженията
от различните специалности.
Всички учебни работилници се обзавеждат с
машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, действащи образци на съвременни
конструкции, корабно оборудване, онагледяващи
табла, учебни видеофилми, програмни продукти,
съобразени с формирането на практически умения
у обучаваните.
Учебната работилница трябва да осигурява
работни места за всички обучавани и едно работно
място за обучаващия, които да са в съответствие
с изискванията за извършване на съответната
дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се
намират машини, съоръжения и др., необходими
за конкретната работа.
Учебната работилница трябва да бъде в съответствие с нормативните изисквания, отнасящи
се до основния вид дейности, извършвани в нея.
5.2.1. Обзавеждане на учебна работилница по
шлосерство: работно място с менгеме – за всеки
обучаван; настолна пробивна машина; механична
ножовка; шмиргел; ръчна електрическа пробивна
машина; ъглошлайф; попнитачка; електрически
поялници; набор инструменти за: изпиляване,
пробиване, изсичане, рязане със и без снемане
на стружки, нарязване на резби, шабароване,
райбероване, очертаване и измерване; консума-

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

тиви: листов, лентов и прътов материал, тръби
от стомана и цветни метали, припои, флюси,
попнитове; лични предпазни средства.
5.2.2. Обзавеждане на учебна работилница
по общомонтажни операции и технически измервания: работно място с менгеме – за всеки
обучаван; комплект шлосерски инструменти с
общо предназначение – за всеки обучаван; комплект специализирани инструменти – за всеки
обучаван – клещи за зегерки, скоба за изваждане
на лагери, преса за набиване на лагери, динамометричен ключ и др.; струг; ръчна електрическа пробивна машина; ъглошлайф; комплект
за изваждане на шпилки; хидравличен крик;
консумативи: масла, греси, миещи, уплътняващи
и антикорозионни материали; възли и детайли,
образци машинни елементи и др., необходими за
извършване на общомонтажни операции и технически измервания; лични предпазни средства.
5.2.3. Обзавеждане на учебна работилница по
заваряване:
· за електродъгово заваряване: работно място (пост) със заваръчен апарат, трансформатор,
токоизправител, захранващо електрическо табло,
заваръчна маса с бордови смукател и вентилатор
за местна вентилация, гъвкави кабели с щипки
за маса, кабели с електродържачи;
· за газо-кислородно заваряване, спояване и
рязане: работно място (газозаваръчен пост) със
заваръчна маса с бордови смукател и вентилатор,
стойка за закрепване на горелката, горелки, резачи, маркучи за кислород и горивен газ, бутилки за
кислород и горивен газ (комплект с редукционни
вентили), предпазители за обратен удар;
· инструменти и консумативи: клещи, чукчета
за шлака, телена четка, секачи, шлосерски чукове, ъглошлайф с дискове за рязане и шлифоване,
електроди, флюси, твърди припои.
Учебната работилница трябва да отговаря на
нормативните изисквания за вентилация, осветление, противопожарна безопасност и безопасност
на труда.
5.3. Учебна лаборатория
Учебната лаборатория по изпитване на корабни двигатели с вътрешно горене трябва да има
следното оборудване: стендове за изпитване на
дюзи и за изпитване на елементи от горивни
помпи – високо напрежение (ГПВН), стендове
за изпитване на блокови горивни помпи, действащ корабен дизелов двигател, различни видове
системи в КДВГ (маслена, горивна, охлаждаща,
въздушно-пускова), компресор за сгъстен въздух
с бутилки и двигател към тях, двигател с вътрешно горене за снемане на скоростни, товарни и
регулировъчни характеристики с хидравлична
спирачка или с пенделова уредба, бензинов двигател с вътрешно горене.
5.4. Специализирана учебна база
Учебната работилница по учебна практика
трябва да е оборудвана със:
· действащо подемно-транспортно съоръжение,
място за разглобяване, сглобяване и измерване
на детайлите с измервателна техника;
· съоръжения, помпи, компресори, топлообменни апарати, хидрофорна уредба, брашпил,
хидравлична машина за управление на руля,
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стендове за изпитване на горивна апаратура; стендове за регулировка на горивни помпи – високо
налягане; двигатели в разрез;
· тръбопроводи, тръбопроводна арматура за
ниско и високо налягане и др.;
· детайли и части от техническите съоръжения,
намиращи се в машинното отделение на кораба;
· работещи двигатели, свързани с компресорна уредба и с охлаждащи контури – сладка
и морска вода;
· инструменти за измерване на линейни,
външни и вътрешни цилиндрични повърхнини,
шлосерски инструменти, шаблони и др.;
· консумативи – за уплътнения, уплътнителни
материали и вещества за заваряване, смазочни,
миещи и абразивни вещества, тръби и фитинги
с различни размери от различен материал, горива – нафта, бензин, масла, антифриз за двигателите и др.
6. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Корабен техник“ 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 професионално направление „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
морска правоспособност от по-висока степен
и удостоверение за инструктор след успешно
завършен, одобрен от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“, курс по програма на
моделен курс 6.09 от Международната морска
организация съгласно Наредба № 6 от 2007 г. за
компетентност на морските лица в Република
България, издадена от министъра на транспорта
(ДВ, бр. 101 от 2007 г.).
5394

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14946
от 8 декември 2009 г.

по административно дело № 5837 от 2009 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Дима Йорданова, и членове:
Георги Ангелов и Севдалина Червенкова, с
участието на секретар-протоколиста Пенка
Котанидис разгледа административно дело
№ 5837 по описа за 2009 г. на Върховния
а дм инист рат ивен съд – вт оро о тделение,
докладвано от председателя Дима Йорданова.
Производството е образувано по реда на
глава десета, раздел ІІІ от Административнопроцесуалния кодекс по подадена жалба от
жалбоподателите срещу Инструкция за подбо-
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ра, подготовката и преминаване на служба на
служителите от Министерство на вътрешните
работи, изпращани за участие в мисии на
международни организации, утвърдена със
Заповед рег. № МЗ-11 от 5.VІ.2007 г. на министъра на вътрешните работи на основание
чл. 21, т. 11 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
Поддържа се становище за нищожност на
същата с оглед на обстоятелството, че не е
обнародвана в „Държавен вестник“ с оглед
чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република
България и в несъответствие с разпоредбата
на чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните
актове (ЗНА) и се иска обявяването є за
нищожна.
Алтернативно е поискано с жалбата отмяната на разпоредбата на 19, ал. 1 и 2 от
цитираната инструкция като незаконосъоб
разна, поради противоречието є с норми от
по-висок ранг – чл. 212, ал. 1, т. 7 ЗМВР, с
чл. 51, ал. 1, т. 8 от с.з., чл. 4 от Закона за
защита от дискриминация, чл. 32, ал. 1 от
Закона за държавния служител и чл. 6 от
Конституцията на Република България.
Ответникът – министърът на вътрешните
работи чрез процесуалния си представител,
излага становище за недопустимост на жалбата, поради това, че актът не подлежи на
оспорване, както и поради липса на правен
интерес от оспорването, като алтернативно
поддържа мнение за неоснователност на
жалбата.
Представителят на Върховната административна прокуратура излага становище за
допустимост на жалбата, а по същество счита,
че е основателна.
Върховният административен съд, второ
отделение, като прецени доводите на страните и представените по делото доказателства,
прие следното:
Жалбата е подадена от лицата, имащи
правен интерес от оспорване, поради което е
процесуално допустима – чл. 186 АПК.
Основаните елементи, образуващи фактическия състав на нормативния акт и обуславящи неговата валидност, са: издаване от
компетентния за неговото издаване орган,
писмена форма на акта и неговото обнародване съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията на
Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона
за нормативните актове.
Чрез обнародването в „Държавен вестник“
нормативните актове се довеждат до всеобщо
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знание и се определя началният момент, от
който те произвеждат своето действие. Това
означава, че липсата на този елемент от фактическия състав на нормативния акт води до
опорочаване на акта и до необходимост от
защита срещу него, каквото е положението, ако
нормативният акт е издаден от некомпетентен
орган или по съдържание противоречи на
нормативен акт от по-висока степен, или ако
не е спазена предвидената от Конституцията
или закона процедура за издаването му. С необнародването на обжалваната инструкция или
на който и да е подзаконов нормативен акт в
„Държавен вестник“ е допуснато съществено
нарушение на административнопроизводствените правила, т. е. не е изпълнена процедурата
по издаването му. Това е така, защото необнародваният нормативен акт не произвежда
целеното с него правно действие, а ако бъде
приложен преди обнародването му, какъвто
е конкретният случай, е налице незаконно
действие, извършено без нормативно основание. Оспорената инструкция е приложена, без
да е обнародвана, и е създала привидност, че
има правно действие и че валидно регулира
съответните обществени отношени я. Ето
защо е допуснато съществено нарушение на
административнопроизводствените правила
за издаването є – липсата на обнародване,
което е особено съществено, и като такава
(необнародвана), но приложена, следва да се
обяви нейната нищожност. Обявяването є за
такава рефлектира и върху основателността
на оспорената разпоредба на чл. 19, ал. 1 и 2
като незаконосъобразна.
По изложените съображения Върховният
административен съд, ІІ отделение,
РЕШИ:
Обявява нищож ност та на Инст ру к ци я
за подбора, подготовката и преминаване на
служба на служители от Министерство на
вътрешните работи, изпращани за участие в
мисии на международни организации, утвърдена със Заповед рег. № МЗ-11 от 5.VІ.2007 г.
на министъра на вътрешните работи.
Решението е оставено в сила с Решение
№ 8917 от 29.VІ.2010 г., постановено по адм.
дело № 4345 от 2010 г. по описа на Върховния
административен съд – петчленен състав,
ІІ колегия.
Председател: К. Пенчев
5981
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1193
от 6 юли 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ, предвид
обстоятелството, че курортен комплекс (к.к.)
Пампорово е селищно образувание от национално
значение (съгласно Решение № 45 от 25.І.2005 г.
на Министерския съвет на Р. България), писмо на Община Чепеларе с изх. № 04-01-12 от
12.ІV.2010 г. (вх. № АУ 14-11 от 12.V.2010 г.) във
връзка с молба от Иван Маринов Галовски и
Савина Маринова Мончева – собственици на
поземлени имоти № 80371.244.111, 80371.244.112
и 80371.244.113 в к.к. Пампорово, съгласно решения на поземлената комисия при Община
Чепеларе с № 02540 от 12.V.1999 г., № А1047
от 14.V.1999 г. и № 02538 от 14.V.1999 г. за възстановяване правото на собственост на земи в
съществуващи или възстановими стари реални
граници в землището на гр. Чепеларе, писмо изх.
№ КПД-14-1416 от 17.ХІІ.2008 г. на Министерството на околната среда и водите – Регионална
инспекция – Смолян, санитарно становище изх.
№ 5110 от 29.ХІІ.2008 г. на РИОКОЗ – Смолян,
становища на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, констативен
протокол-справка за наличието на картотекирана
растителност от 15.ХІІ.2008 г., Решение № 602
по протокол № 33 от 5.ІІІ.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Чепеларе, констативен протокол за
непостъпили възражения и решения по т. 4 от
протокол № У ТП-01-02-06 от 29.VІ.2010 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика одобрявам
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за УПИ
ІV-111, 112 и 113 с площ 2358 кв.м – „за база за
отдих“, зона Ок, в кв. 11 по плана за регулация
и застрояване на к.к. Пампорово, гр. Чепеларе,
област Смолян, съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
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Министър: Р. Плевнелиев

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1198
от 6 юли 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 4 ЗУТ, писмо на
Агенция „Пътна инфраструктура“ с вх. № АУ1414 от 15.VІ.2010 г., положителни решения по
ОВОС № 13/1993 г. и № 6-5/1998 г., Решение на
МОСВ за изменение и допълнение на посоче-

ните решения от 14.ХІІ.2009 г., писма на МОСВ
№ ОВОС-8559 от 16.ХІІ.2009 г. и № 12-00-144
от 11.ІІ.2010 г., решение № 75 от 12.ІІІ.2010 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка в
решението от 14.ХІІ.2009 г., изпратено с писмо
№ 90-05-659 от 22.ІІІ.2010 г., Решение на МОСВ
№ 40-ПР/2009 г. и писмо на МОСВ № 12-00-143
от 15.ІІ.2010 г., Решение № 89-ОС от 9.Х.2008 г.
на МОСВ за преценяване на вероятната степен
на отрицателно въздействие върху природните
местообитани я и местообитани я на видове,
предмет на опазване на защитените зони, писмо
на МОСВ № 90-05-621 от 15.ІІІ.2010 г., становище на Басейнова дирекция Източнобеломорски
район – Пловдив № ВК-01-188 от 19.Х.2009 г.,
решения на Комисията за земеделските земи
№ КЗЗ-1 от 26.І.2010 г., т. 43 и 44, предварително
съгласие № 12-60 от 31.V.2010 г. за изключване на
гори и земи от горския фонд на Изпълнителна
агенция по горите при МС, съгласие за освобождаване на участъка за строителство, изразено с
протоколи на комисия на Националния институт
за паметниците на културата от 19.ХІІ.2007 г.
и на Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности от 31.VІІ.2009 г.,
съгласуване със заинтересуваните експлоатационни дружества и протоколи на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТП-01-02-03 от 26.ІІІ.2010 г. и № УТП-0102-05 от 23.VІ.2010 г. и одобрени от министъра
на РРБ Решения на НЕСУТРП № УТП-01-02-03
от 26.ІІІ.2010 г., № УТП-01-02-05 от 23.VІ.2010 г.
одобрявам парцеларни планове за АМ „Тракия“
ЛОТ 2. Участък „Стара Загора – Нова Загора“
от км 210+100 до км 241+900 съгласно приетата
и одобрени графични части, представляващи
неразделна част от заповедта, за:
1. Преминаване на отводнителен канал под
АМ „Тракия“ на км 210+140 – поземлен фонд и
горски фонд, намиращ се в землището на с. Загоре и с. Бъдеще, община Стара Загора, област
Стара Загора.
2. Преминаване на напоителен канал под АМ
„Тракия“ на км 210+148 и п.в. „Ст. Загора – Димитровград“ – поземлен фонд, намиращ се в
землището на с. Загоре, община Стара Загора,
област Стара Загора.
3. Реконструкция на газопровод за ГРС Димитровград на км 212+600 – поземлен фонд,
намиращ се в землището на с. Загоре, община
Стара Загора, област Стара Загора.
4. Изместване на напоителен канал успоредно
на АМ „Тракия“ от км 212+800 до км 213+100
и пресичането му с АМ на км 213+100 – поземлен и горски фонд, намиращ се в землищата на
с. Загоре, община Стара Загора, и с. Коларово,
община Раднево, област Стара Загора.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването є в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
5987

Министър: Р. Плевнелиев
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АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ

БРОЙ 57
1

ЗАПОВЕД № ЗАМ-321
от 5 юли 2010 г.
На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за
митниците, чл. 73, ал. 1 от Закона за експортния
контрол на оръжия и изделия и технологии с
двойна употреба (ЗЕКОИТДУ) във връзка с чл. 17,
ал. 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета
с цел засилване на митническия контрол върху
дейностите, свързани с оръжия и с изделия и
технологии с двойна употреба, нареждам:
1. Въвеждането и напускането на митническата
територия на Република България на оръжия и
на изделия и технологии с двойна употреба, за
които се прилага режимът по ЗЕКОИТДУ, да се
осъществява през следните гранични митнически
учреждения:
Митническо учреждение Цифров
код

ВЕСТНИК

Буквеноцифров
код

2

3

Митница Варна

2000

BG002000

МБ Добрич

2009

BG002009

Митница Пловдив

3000

BG003000

МБ Казанлък

3001

BG003001

МБ Карлово

3007

BG003007

Митница Русе

4000

BG004000

МБ Разград

4002

BG004002

МБ Търговище

4011

BG004011

Митница Свищов

4300

BG004300

МБ Габрово

4301

BG004301

МБ Горна Оряховица

4302

BG004302

МБ Плевен

4306

BG004306

Митница Аерогара София

5100

BG005100

МП Летище София товари

5107

BG005107

Митница Югозападна

5700

BG005700

5800

BG005800

МП Летище Бургас

1002

BG001002

Митница Столична

МП Пристанище Бургас
център

1007

BG001007

МБ Драгоман

5803

BG005803

МБ София Запад

5807

BG005807

МП Лесово

1011

BG001011

МБ София Изток

5808

BG005808

МП Варна запад

2002

BG002002

МП Летище Варна

2003

BG002003

МП Пристанище Варна

2005

BG002005

МП Ферибот Варна

2007

BG002007

МП Летище Пловдив

3002

BG003002

МП Жп гара Свиленград

3102

BG003102

МП Капитан Андреево

3103

BG003103

МП Пристанище Русе

4006

BG004006

МП Оряхово

4203

BG004203

Митница Свищов

4300

BG004300

МП Летище Горна
Оряховица

4303

BG004303

MП Летище София пътници

5106

BG005106

МП Летище София товари

5107

BG005107

МП Гюешево

5702

BG005702

МБ Димитровград Ю.Ж.

5802

BG005802

MП Калотина

5804

BG005804

2. Даването на направление и/или поставянето
под режим на оръжия и на изделия и технологии
с двойна употреба, за които се прилага режимът
по ЗЕКОИТДУ, да се осъществява в следните
митнически учреждения:
Митническо учреждение

Цифр ов
код

Буквеноцифров
код

1

2

3

Митница Бургас

1000

BG001000

МБ Нефтохимически
комбинат

1005

BG001005

3. Митническо оформяне по т. 2 може да се
осъществява в граничните митнически учреждения, посочени в т. 1, през които оръжията или
изделията и технологиите с двойна употреба се
въвеждат или респективно напускат територията на страната, когато е налице практическа
възможност за това, предвид организацията на
работа в съответното митническо учреждение.
4. Разпоредбите на т. 1, 2 и 3 се отнасят и за
групажна пратка, в която са включени оръжия
и/или изделия и технологии с двойна употреба.
5. Митническите органи в отправното митническо учреждение задължително посочват в
транзитните документи конкретното получаващо
митническо учреждение, указано в т. 1 и 2.
6. Изпълнението на заповедта се възлага на
началниците на митници.
7. Тази заповед влиза в сила 14 дни след обнародването є в „Държавен вестник“ и отменя
Заповед № ЗАМ-157 от 2008 г. на директора на
Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 59 от 2008 г.).
5980

Директор: В. Танов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № РД-09-1120
от 7 юли 2010 г.
В изпълнение на Решение № 278 от 27.05.2010 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета
и чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета и чл. 44, ал. 1, т. 1
и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:
1. Да се открие Обединено детско заведение
№ 100 с адрес: ж. к. Люлин – 10 м.р., ул. Димитър
Талев 2, район „Люлин“.
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2. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки и бюджет за нормалното функциониране
на детското заведение.
3. Да се предостави статут на третостепенен
разпоредител с бюджетен кредит на ОДЗ № 100,
район „Люлин“.
6076

Кмет: Й. Фандъкова

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
РЕШЕНИЕ № 649
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 5 от 4.VІ.2010 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Бяла Слатина, одобрява ПУП (ПРЗ) на кв. 54 и кв. 55в в
с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина:
1. Обединяването на кв. 54 и кв. 55 и образуването на един нов кв. 54 с един нов УПИ-І.
2. Отреждането на новообразувания УПИ-І в
кв. 54 за „КОО“.
3. Застроителната линия за новообразувания
УПИ-І в кв. 54.
Решението подлежи на обжалване на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Бяла Слатина до Административен съд – Враца.
5988

Председател: Цв. Иванова

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 390
от 16 юни 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. 31 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСПК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12,
ал. 2 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и за
условията и реда за лицензиране на оценители,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за задължителната
информация, предоставена на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите и във връзка с Решение № 333 от
29.01.2010 г. Общинският съвет – гр. Кубрат, реши:
1. Приема анализа на правното състояние
и приватизационната оценка на общински нежилищен имот – самостоятелен обект в сграда – магазин, с идентификатор 40422.504.558.2.2 по
кадастралната карта на гр. Кубрат, одобрена със
Заповед РД-18-7 от 14.02.2006 г. на изпълнителния
директор на АГКК, намиращ се в строителните
граници на гр. Кубрат с административен адрес:
гр. Кубрат, ул. Цар Освободител 18, със застроена
площ 89 кв. м, ведно с 2,80 % ид.ч. от общите
части на сградата. Самостоятелният обект попада
в сграда с идентификатор 40422.504.558.2, която
сграда се намира в поземлен имот 40422.504.558
със стар идентификатор УПИ-VIII от кв. 50а по
ПУП на гр. Кубрат, одобрен със Заповед № 551

ВЕСТНИК
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от 1980 г. с приватизационна оценка 81 700 лв.
без ДДС (освободена доставка по смисъла на
чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши при начална тръжна
цена 81 700 лв. без ДДС (освободена доставка по
смисъла на чл. 45, ал. 3 ЗДДС) чрез публичен
търг с явно наддаване, който да се проведе на
20-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ от 10 ч. в заседателната
зала на административната сграда на Община
Кубрат. Отварянето на предложенията се извър
шва публично. При неявяване на кандидати или
неизлъчване на кандидат повторен търг да се
проведе на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ по същото
време и при същите условия.
3. Стъпка за наддаване – 1000 лв. (1,22 % от
началната тръжна цена).
4. Тръжната документация да се закупува в
Центъра за услуги и информация, Община Кубрат,
всеки работен ден до 15-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ за 50 лв., платими в касата на общината. При евентуален повторен търг тръжната
документация се закупува до 25-ия ден включително от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на тръжната документация и необходими документи:
а) по отношение на физическите лица:
– документ за самоличност;
– нотариално заверено пълномощно в случай
че закупуват документация от името на друго
физическо лице;
б) по отношение на юридическите лица:
– оригинал от документа за актуално състояние
на юридическото лице;
– нотариа лно заверено пълномощно, ако
представителната власт на лицето, закупуващо
документацията, не може да се установи от документ за регистрация;
– документите на чуждестранните лица се
придружават от превод на български език, извършен и заверен от заклет преводач.
6. В срок до 17-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ (при
повторен търг – до 27-ия ден), лицата, закупили
тръжната документация, могат да отправят писмено искане до Община Кубрат за разяснения по
процедурата за провеждане на търга. Разясненията
се изготвят в писмена форма в 3-дневен срок и
се предоставят на разположение на всички лица,
закупили тръжната документация.
7. Определя депозитната вноска в размер
10% от началната тръжна цена на имота, която
да се внася по сметка на Община Кубрат IBAN:
BG45IORT81163300700000, BIG: IORTBGSF, Банка
„Инвестбанк“ – АД, гр. Кубрат, до 18-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ (при повторен търг – до 28-ия ден).
8. Участниците в търга изготвят предложенията си в съответствие с тръжната документация,
които се подават в запечатан непрозрачен плик в
Община Кубрат, ул. Княз Борис I № 1, деловодство,
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стая 25, ет. 2, до 16 ч. на 19-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
(при повторен търг до 29-ия ден).
9. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
10. Утвърждава тръжната документация – неразделна част от решението.
11. Лицата, закупили тръжна документация,
получават сертификат за регистрация и имат
право да подадат предложение за участие в търга.
12. В тръжната комисия да бъде включен
и председателят на Постоянната комисия по
ТСУ, общинска собственост, приватизация и
следприватизационен контрол към Общинския
съвет – гр. Кубрат.
13. Възлага на кмета на Община Кубрат правомощията на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите.
Решението подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административен съд – Разград.
6084

ВЕСТНИК

Кърджали: имот от ПНИ с идентификационен
№ 40909.27.681 с площ 500 м 2 , по скица – проект
№ 2 от 9.VІ.2010 г., да се запише на Василка
Атанасова Йовчева и Иван Янев Йовчев; променят се границите на имот с идентификационен
№ 40909.27.1502 с площ 1034 м 2 , записан в ПНИ
на Руфат Халибрямов Салиев; имот от ПНИ с
идентификационен № 40909.114.327 с площ 500
м 2 , по скица – проект № 3 от 9.VІ.2010 г., да се
запише на наследниците на Васил Петров Кавърджиков; променят се границите и площта на
имот с идентификационен № 40909.114.283 вече с
площ 505 м 2 , по скица – проект № 4 от 9.VІ.2010 г.,
записан в ПНИ на Община Кърджали.
Заповедта подлежи на оспорване чрез Областния управител пред Административния съд в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
6011

Председател: И. Яхов

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № РД-09-146
от 13 юли 2010 г.
На основание § 4к, ал. 8 във връзка с ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и протокол от 2.VII.2010 г.
от заседание на комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-92 от 23.ІV.2010 г. на Областния управител на Област Кърджали, изменям:
1. Заповед № РД-09-127 от 3.VІІ.2008 г. на
Областния управител на Област Кърджали за
одобрение на план на новообразуваните имоти
по § 4к ПЗРЗСПЗЗ в частта є, отнасяща се за
следните имоти по зони за земеделско ползване
с № 15, 24а, попадащи съответно в землищата на
с. Солище и с. Брош, община Кърджали: имот от
ПНИ с идентификационен № 68014.10.20 с площ
684 м 2 , по скица – проект № 1 от 9.VІ.2010 г.,
да се запише на Димитър Лазаров Величков;
масивната сезонна постройка в имот с идентификационен № 68014.10.20 да се запише на
Нефизе Мурад Гюрлер; имот от ПНИ с идентификационен № 06567.126.10 с площ 600 м 2 , по
скица – проект № 5 от 9.VІ.2010 г., да се запише
на Любен Въчев Въчев; имот от ПНИ с идентификационен № 06567.126.42 с площ 787 м 2 , по
скица – проект № 6 от 9.VІ.2010 г., да се запише
на Община Кърджали; имот от ПНИ с идентификационен № 06567.126.43 (път) с площ 668 м 2 , по
скица – проект № 6 от 9.VІ.2010 г., да се запише
на Община Кърджали.
2. Заповед № РД-09-242 от 3.ХІІ.2008 г. на
Областния управител на Област Кърджали за
одобрение на план на новообразуваните имоти
по § 4к ПЗРЗСПЗЗ в частта є, отнасяща се за
следните имоти по зони за земеделско ползване
с № 22 и 27, попадащи съответно в землищата на с. Прилепци и гр. Кърд жали, община
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Областен управител: Ив. Таушанова

ОБЩИНА ЛЕВСКИ
РЕШЕНИЕ № 591
от 30 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3,
ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Левски,
реши:
1. Закрива процеду рата по приватизаци я
на общинското участие в търговско дружество
„Автотранспорт“ – ЕООД, открита с Решение
№ 392 от 6.08.2009 г. на ОбС – гр. Левски (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.).
2. Изважда от годишния план за приватизация през 2010 г. на Община Левски търговски
дружества със 100 % общинско участие: „Автотранспорт“ – ЕООД.
6083

Председател: Л. Александрова

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
ЗАПОВЕД № РД-02-11-1091
от 13 юли 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 15, ал. 1 и 4 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета и
Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на министъра на
образованието и науката за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и
на децата в паралелките и групите в училища,
детски градини и обслужващи звена и във връзка
с Решение № 519 от 24.06.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Павликени, нареждам:
1. Закривам Целодневна детска градина „Радост“ – гр. Павликени, поради намаляване броя
на децата под изискуемия минимум, считано от
1.09.2010 г.
2. Децата, посещаващи детската градина, да
бъдат записани по желание на родителите във
функциониращите детски градини в гр. Павликени.
3. Задължителната документация на ЦДГ
„Радост“ – гр. Павликени, да се предаде на съхранение в ЦДГ „Осми март“ – гр. Павликени.
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4. Да се извърши инвентаризация на имуществото на ЦДГ „Радост“ – гр. Павликени, от
комисия, назначена от кмета на Община Павликени. Движимото имущество да се предаде на
Единно счетоводство „Направление образование“.
5. Недвижимата собственост да се приеме от
комисия, назначена от кмета на Община Павликени, в която са включени служители от отдел
„Общинска собственост и стопанска дейност“.
6. Трудовите правоотношения с работещите
да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1,
т. 1 КТ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на зам.-кмета на Община Павликени.
6048

Кмет: А. Генов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ЗАПОВЕД № ІV-А-154
от 14 юли 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета и
във връзка с Решение № 379 от 08.06.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Петрич, нареждам:
І. Да се преобразуват чрез сливане:
1. ЦДГ „Детелина“ с. Габрене, ЦДГ „Здравец“,
с. Ключ, и ЦДГ „Звънче“, с. Яворница, община
Петрич, във филиали на ЦДГ „Пролет“, с. Скрът,
община Петрич.
2. ОДЗ „Бу ратино“, с. Самуилово, и ОДЗ
„Косе Босе“, с. Беласица, община Петрич, във
филиали на ОДЗ „Детски свят“, с. Коларово,
община Петрич.
3. ОДЗ „Дъга“, с. Кавракирово, община Пет
рич, във филиал на ОДЗ „Синчец“, с. Първомай,
община Петрич.
4. ЦДГ „Звънче“, с. Михнево, ЦДГ „Ванга“,
с. Рупите, и ЦДГ „Св. Мина“, с. Старчево, община Петрич, във филиали на ОДЗ „Иглика“,
с. Кърналово, община Петрич.
5. ЦДГ „Детелина“, с. Кулата, ЦДГ „Изворче“,
с. Генерал Тодоров, и ЦДГ „Детелина“, с. Тополница, община Петрич, във филиали на ЦДГ
„Здравец“, с. Марикостиново.
Преобразуването да се извърши в едномесечен срок считано от датата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“.
ІІ. Задължителната документация на ДГ, които се преструктурират във филиали, наличният
инвентар, сградният фонд и поземлените имоти – публична общинска собственост, се приемат
за управление и стопанисване от детската градина,
към която се присъединяват.
ІІІ. Трудовоправните отношения с персонала
на преструктурираните детски градини да бъдат
уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „Образование
и култура“.
6045

Кмет: В. Илиев

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 590
от 24 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
Одобрява изменение на подробния устройствен
план (ЗРП) на с. Обединение и частичен план
за регулация и застрояване относно улица с о.т.
150 – 174 и строителни квартали 10, 62, 64, 67 и
66, както следва:
– уличната регулация в участъка на улица с
о.т. 150 – 174 по ПУП (ЗРП) на с. Обединение се
поставя в съответствие с имотните граници на
поземлените имоти към нея – строителни квартали 10, 62, 64, 67 и 66, по кафяви линии, зелени
щриховки и координати на точките по координатен регистър; от стр. квартал 64 по ПУП (ЗРП)
на с. Обединение отпадат парцели І, ІІ, ІІІ и ІV,
попадащи в терена за така изменената улица;
– уличната регулация в участъка на улица с
о.т. 307 – 186 по ПУП (ЗРП) на с. Обединение се
поставя в съответствие с имотните граници на
поземлените имоти към нея – строителни квартали 10 и 66, по кафяви линии, зелени щриховки и
координати на точките по координатен регистър;
– от поземлени имоти 235 и 236 от стр. квартал
10 по ПУП (ЗРП) на с. Обединение се образува
УПИ ХІV 235, 236 – за общественообслужващи
дейности, малко етажно застрояване, смесена многофункционална зона (Смф), съгласно проекта за
изменението по кафяви линии, зелени щриховки и
координати на точките по координатен регистър.
Планът за застрояване на засегнатите поземлени имоти от строителни квартали 62, 64, 67 и
66 запазва характера и начина на застрояване,
устройствената зона и показатели – средни села,
малко етажно жилищно застрояване (Жм).
Съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Полски
Тръмбеш пред Административния съд – Велико
Търново.
6029

Председател: К. Маринов

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 715
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУ Т Общинският съвет – Разград,
одобрява изменението на плана за регулация и
застрояване на част от квартали 15 и 11 по плана
на с. Киченица, ЕКАТТЕ 37109, община Разград,
като заличава нереализирана улица с осови точки
о.т. 29 и о.т. 31, изменя уличната регулация на
съществуваща улица от о.т. 31 до о.т. 100, с което
променя границата между квартали 15 и 11 и
приобщава имот 93 към кв. 11, променя границите
на УПИ ІІ „За битов комбинат“ – общински, в кв.
15, по кафяви линии и поправки от графичната
част на проекта за ПРЗ и поставя вътрешните
регулационни линии на урегулиран поземлен имот

С Т Р.
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с № VІІІ-93 в кв. 11 по съществуващи имотни
граници по зелени и кафяви щрихи и поправки,
със застрояване съгласно приложените проекти,
представляващи неразделна част от решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административен съд – Разград.
6007

6010

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 717
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Разград, одобрява проект за подробен устройствен план – план
за застрояване „За фотоволтаична централа“ и
ел. схема за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа (парцеларен план) в
общински имот – земеделска земя, № 18589.201.214
по одобрената със Заповед № РД-18-4 от 24.І.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на землището на с. Гецово, община Разград,
съгласно приложения проект.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административен съд – Разград.
6009

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 718
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Разград, одобрява
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване „За фотоволтаична централа“ и ел.
схема за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа (парцеларен план) в
общински имот – земеделска земя, № 18589.201.215
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по одобрената със Заповед № РД-18-4 от 24.І.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на землището на с. Гецово, община Разград,
съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да се обжалва пред Административен съд – Разград.

Председател: Д. Добрев

РЕШЕНИЕ № 716
от 29 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Разград, одобрява
проект за подробен устройствен план – план за
застрояване „За фотоволтаична централа“ и ел.
схема за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа (парцеларен план) в
общински имот – земеделска земя, № 18589.201.213
по одобрената със Заповед № РД-18-4 от 24.І.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална
карта на землището на с. Гецово, община Разград,
съгласно приложения проект.
Решението подлежи на ообжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административен съд – Разград.
6008

ВЕСТНИК

Председател: Д. Добрев

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 531
от 25 юни 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за изграждане на подземно ел. трасе 20 kV за
електрозахранване на поземлени имоти: № 31016,
32019, 33006 и 34013, с предназначение „За фотоволтаична централа“, местност Каменна къща,
землище с. Остър камък, община Харманли,
минаващо през имоти № 000323, 000326, 000329
и 016006 по КВС на с. Остър камък и през имоти с идентификатори: 77181.8.208, 77181.8.322,
77181.28.129 и 77181.28.125 по КК на гр. Харманли.
Разположението на ел. трасето и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Хасковския административен съд.
6006

Председател: П. Делчев

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № 273
от 1 юли 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 6 ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 2 от Правилника за
прилагането на Закона за народната просвета и в
изпълнение на Решение № 544 от протокол № 38
от 31.V.2010 г. на Общинския съвет – с. Ветрино,
област Варна, нареждам:
1. Преобразувам във филиал на ОДЗ „Васил
Левски“, с. Ветрино – Целодневна детска градина
„Звездичка“, с. Неофит Рилски.
2. Преобразувам във филиал на ЦДГ „Щастливо детство“, с. Белоградец – Целодневна детска
градина „Първи юни“, с. Доброплодно.
3. Преобразуването да се счита от 1.ІХ.2010 г.,
като възпитанието и обучението на децата да се
осъществява в досегашните сгради на преобразуваните детски градини.
4. Имуществото на ЦДГ „Звездичка“, с. Неофит
Рилски, се предава за стопанисване и управление
на ОДЗ „Васил Левски“, а имуществото на ЦДГ
„Първи юни“ – на ЦДГ „Щастливо детство“,
с. Белоградец.
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5. Задължителната документация на преобразуваните детски градини да се съхранява в
детските градини, към които те стават филиали.
Фондът от учебници и помагала да се съхраняна
съответно от ОДЗ „Васил Левски“ – с. Ветрино,
и ЦДГ „Щастливо детство“, с. Белоградец.
6. Трансформирам бройките „директор“ в ЦДГ
„Първи юни“, с. Доброплодно, и ЦДГ „Звездичка“,
с. Неофит Рилски, в бройка „учител“.
7. Трудовоправните отношения с персонала
да бъдат уредени по чл. 123 КТ.
Кмет: Г. Андреев
6001

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране със съдебен адрес София, ул. Христо
Смирненски 1, срещу параграф 7 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредба № 1з-1971
от 29.Х.2009 г. за строително-технически правила
и норми за осигуряване на безопасност при пожар, по която е образувано адм. д. № 9105/2010
по описа на Върховен административен съд,
трето отделение.
6033
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от „Авто елит“ – ЕООД, Валери Вълчков Пенчев
и Станислав Николаев Стоянов от гр. Своге на
чл. 15, ал. 1, т. 6 и т. 7, буква „б“ от Наредба № 38
от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на ПМС и реда
за провеждане на проверочните изпити, издадена от министъра на транспорта и съобщенията,
по което е образувано адм. дело № 9376/2010 по
описа на Върховния административен съд.
6086
Административният съд – Пловдив, ХV състав, призовава Естела Далесандро с последен адрес
Пловдив, ул. Златорог 10, вх. А, ет. 2, ап. 6, сега
с неизвестен адрес, Борислава Георгиева Русева
с последен адрес Пловдив, ул. Златорог 10, ет. 5,
ап. 13, сега с неизвестен адрес, Ася Ангелова
Георгиева с последен адрес Пловдив, ул. Златорог
10, ет. 2, ап. 6, сега с неизвестен адрес, и Хрисула
Константину Стефаниду с последен адрес Пловдив, ул. Златорог 10, вх. А, ет. 4, ап. 10, сега с
неизвестен адрес, да се явят в съда на 5.Х.2010 г.
в 16,30 ч. като заинтересовани страна по адм.
дело № 392/2009, заведено от Верка А. Иванова
против заповед № ОА-1170 от 22.V.2007 г. на кмета
на Община Пловдив. Заинтересованите страни да
посочат съдебни адреси, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
6034
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 35 състав, призовава Малина Атанасова Тачева с последен известен по делото адрес
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София, ул. Добри Войников 5, ет. 2, ап. 6, да се
яви в съда като заинтересована страна по адм.
дело № 1395/2010, образувано по жалба на Петко
Атанасов Абаджиев против Заповед № РД-15-007
от 20.І.2010 г. на Областния управител на Област
София, в частта є относно имот с идентификатор
41010.4479.45. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.ІХ.2010 г.
от 14,30 ч. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
6035
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Верос Констръкшън“ – ООД, в открито производство по
несъстоятелност по т. д. № 284/2010, да се явят
на 08.09.2010 г. в 13,30 ч. в Съдебната палата,
зала № 5, за разглеждане на искане за отмяна
на решение на първо събрание на кредиторите,
проведено на 05.05.2010 г.
6069
Видинският районен съд призовава Анелия
Емилова Кирилова, родена на 28.08.1949 г. във
Видин, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 14.09.2010 г. в 14 ч. и 45 мин. като ответница
по гр. д. № 394/2010, заведено от Константин Г.
Трошев, Анна В. Хършева, по ЗС. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
6070
Варненският окръжен съд, 12 състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е
образувано производство по гр. д. № 380/2010 г.
по предявени от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност искания за отнемане в полза на държавата на придобитото от ответника имущество, както следва:
От Свилен Радев Николов с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“
с рег. № В 3114 KB, рама № W0L000059N2636660,
двигател № С148Е19771759, дата на първа регистрация 27.03.1992 г., придобит съгласно договор
от 03.01.2006 г. Пазарна стойност към ноември
2009 г. – 1900 лв.
– Ле к а в т о м о б и л , м а р к а „Ф о р д “, м о д е л „ Мон д е о“ с р ег. № В 8958 С Н , р а м а
№ WFOAXXGBBAVE89199, двигател № VE89199,
дата на първа регистрация 26.11.1998 г., придобит
съгласно договор от 10.02.2004 г. Пазарна стойност
към ноември 2009 г. – 2680 лв.
– Лек а в т омо би л , м арк а „М и ц у би ш и “,
модел „Паджеро“ с рег. № В 5970 КР, рама
№ JMBMYV68W2J004643, двигател № 4M41GA6581,
дата на първа регистрация 02.01.2003 г., придобит
съгласно договор от 31.07.2007 г. Пазарна стойност
към ноември 2009 г. – 22 800лв.
– 100 дружествени дяла от капитала на „Барет груп“ – ЕООД, ЕИК: 148136121, peг. по ф. д.
№ 4456/2007 г. на Варненския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Железни врата 33, вх. А, ет. 1, ап. З, притежавани
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от Свилен Радев Николов, с номинална стойност
5000 лв., съставляващи 100 % от регистрирания
капитал на дружеството.
– Сумата от 26,20 лв., наличност по разплащателна сметка IBAN BG 72 STSA 930000 13742239
в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита на 28.03.2007 г.,
РЦ Варна, клон Чаталджа.
– Сумата от 5,89 лв., представляваща равно
стойността на 3,01 евро, наличност по разплащателна сметка IBAN BG 24 STSA 930000 14317828
в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита на 01.08.2007 г.,
РЦ Варна, клон Чаталджа.
От Свилен Радев Николов с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 90,25 лв., представляваща пазарната стойност от продажбата на влекач, марка
„Пежо“, модел „205“ с рег. № В 4129 А, рама
№ VF3741C66F5560895, дата на първа регистрация: 11.02.1985 г., регистриран в КАТ – Варна,
на 24.08.1993 г. А втомобилът е отчислен на
02.02.1995 г.
– Сумата от 24 800 лв., представляваща пазарната стойност от продажбата на лек автомобил,
марка „Ауди“, модел „А6“ с рег.№ В 5277 СМ, рама
№ WAUZZZ4BZXN041202, двигател № AF086331,
дата на първа регистрация 27.11.1998 г., отчужден
съгласно договор от 31.03.2003 г.
– Сумата от 2780 лв., представляваща пазарната стойност от продажбата на лек автомобил,
марка „Рено“, модел „Рапид“ с рег. № В 2234
А Н, рама № V F1F40MM501336647, двигат ел
№ C2JT784C016400, дата на първа регистрация
31.08.1988 г., от ч у ж ден съгласно договор от
17.02.1999 г.
– Су мата от 62 80 0 лв., представл яваща
пазарната стойност от продажбата на лек автомобил, марка „Порше“, модел „911“ с рег.№ В
1001 СВ, рама № WP0ZZZ99ZYS640790, двигател
№ M96046Y06001, дата на първа регистрация
09.07.1999 г., от ч у ж ден съгласно договор от
13.05.2003 г.
– Сумата от 33 400 лв., представляваща пазарната стойност от продажбата на лек автомобил,
марка „Ауди“, модел „ТТ“ с рег.№ В 6199 CP,
рама № TRUZZZ8NZY1013039, двигател без №,
дата на първа регистрация 15.12.2000 г., отчужден
съгласно договор от 02.07.2008 г.
– Су мата от 34 50 0 лв., представл яваща
пазарната стойност от продажбата на Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „740“ с рег.№ В
9779 СН, рама № WBAGJ81090DL05558, двигател
№ 448S152611289, дата на първа регистрация
03.07.1996 г., от ч у ж ден съгласно договор от
25.03.2004 г.
– Сумата от 7200 лв., представляваща пазарната стойност от продажбата на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“ с рег. № В
2053 КМ, рама № VF38BRFVP80324227, двигател
№ PSARFW10HJX33002877, дата на първа регистрация 11.04.1997 г., отчужден съгласно договор
от 18.10.2007 г.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на отчужденото имущество (МПС), то под
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условията на евентуалност е предявен иск с цена,
изчислена въз основа на стойността, обективирана
договорите за покупко-продажба, както следва:
– Су мата от 90,25 лв. от прода жбата на
влекач, марка „Пежо“, модел „205“ с рег. № В
4129 А, рама № V F3741C66F5560895, дата на
първа регистрация: 11.02.1985 г., регистриран
в КАТ – Варна, на 24.08.1993 г. Автомобилът е
отчислен на 02.02.1995 г.
– Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Ауди“, модел „А6“ с рег.
№ В 5277 СМ, рама № WAUZZZ4BZXN041202,
двигател № AF086331, дата на първа регистрация 27.11.1998 г., отчужден съгласно договор от
31.03.2003 г.
– Сумата от 210 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Рено“, модел „Рапид“ с рег.
№ В 2234 А Н, рама № V F1F40MM501336647,
двигател № C2JT784C016400, дата на първа регистрация: 31.08.1988 г., отчужден съгласно договор
от 17.02.1999 г.
– Сумата от 500 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Порше“, модел „911“ с рег.
№ В 1001 СВ, рама № WP0ZZZ99Z YS640790,
двигател № M96046Y06001, дата на първа регистрация: 09.07.1999 г., отчужден съгласно договор
от 13.05.2003 г.
– Сумата от 500 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Ауди“, модел „ТТ“ с рег. № В
6199 CP, рама № TRUZZZ8NZY1013039, двигател
без №, дата на първа регистрация: 15.12.2000 г.,
отчужден съгласно договор от 02.07.2008 г.
– Сумата от 1000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „БМВ“, модел „740“ с рег.№ В
9779 СН, рама № WBAGJ81090DL05558, двигател
№ 448S152611289, дата на първа регистрация:
03.07.1996 г., от ч у ж ден съгласно договор от
25.03.2004 г.
– Сумата от 500 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Пежо“, модел „406“ с рег. № В
2053 КМ, рама № VF38BRFVP80324227, двигател
№ PSARFW10HJX33002877, дата на първа регистрация: 11.04.1997 г., отчужден съгласно договор
от 18.10.2007 г.
Производството е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 26.11.2010 г. от
14 ч. на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество най-късно в първото по делото заседание, насрочено за 26.11.2010 г. и по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД.
6051
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4793/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хенкел – БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 37, вх. 3, ет. 4, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговски сделки, продажба
на цигари и алкохол (след получаване на съответните разрешителни), търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
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туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Флориян
Бисеров Димитров.
3188
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4794/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „М. Пател“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Дюлево,
ул. Гео Милев 8, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
строителство, реконструкция, ремонт, поддръжка и рехабилитация на недвижими имоти, търговия с недвижими имоти, в т.ч. земеделски и
горски имоти, отдаване под наем и наемане на
недвижими имоти и обслужването им, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна
и вътрешна търговия, програмни и счетоводни
услуги, туристически услуги, ресторантьорство и
хотелиерство. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Манджула Пател.
3189
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4795/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Милтако
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Д-р Нидер 25, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба, 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, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Андониос Милтиаду.
3190
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4796/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Карпасиа – Агия Триада“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Константин Фотинов 32, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба, 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, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
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сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Лоизос Пердикос.
3191
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4797/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ес Софоклеус“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Фотинов 32, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба, 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,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Софоклис
Софоклеус.
3192
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4798/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес
енд Ен френдс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Константин Фотинов
32, и с предмет на дейност: покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
препродажба, 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, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стелиос Стилиану.
3193
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4791/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Билдинг
сървис груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Несебър, ул. Хемус 5, и с предмет
на дейност: строителство и обзавеждане на недвижими имоти, покупко-продажба и отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество,
търговия с всякакъв вид стоки, закупени с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, външнотърговска
дейност, комисионни, спедиционни, складови
и валутни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, стоков контрол, хотелиерство
и ресторантьорство, туристически, рекламни,
информационни, програмни и счетоводни услуги,
транспортна дейност с всички видове транспорт.
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Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Хрусаф Димов Тодоров.
3194
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4785/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Атлант
билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Плиска 1, и с предмет на дейност: консултации в областта на строителството
и архитектурата, проектиране, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими
имоти и предприемачество, маркетинг, търговия
с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги,
внос и износ, транспортни услуги, вътрешен и
външен дизайн, графичен дизайн, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Костадин
Славчов Николов.
3195
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4788/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Логос – ЕА“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 28, вх. К, ет. 3, ап. 9, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, обучение,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
консултантски и импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Елена Пенева Кортезова.
3196
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4789/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Аква
строй добже“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Кирил и Методий 53, и
с предмет на дейност: В и К услуги, топло- и
хидроизолации и строителни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или експлоатация, покупка на стоки,
материални или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, транспортни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, лицензионни сделки,
магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски,
туристически или други услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Желязко
Радев Железчев.
3197
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4790/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Водолей 79“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Рилска 28, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, в
т.ч. международна спедиция и транспорт, търговско представителство и посредничество, складови
сделки, лизинг, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, свързани
с туризма, сделки с интелектуална собственост,
счетоводни и данъчни консултации, икономически
анализи, откриване на валутно-обменни бюра,
покупка, продажба, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Кирил Димитров Герджиков.
3198
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1206/89 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ринг – Любомир Момчилов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Ринг строй“ – ЕООД, Айтос.
3199
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4804/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Гарван 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 478, вх. А, ет. 5, ап. 12, и с предмет на
дейност: производство и продажба на всякакви
сладкарски тестени изделия, покупко-продажба на
други стоки и вещи, вкл. собствено производство
или след преработването и обработването им,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, предоставяне на хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, таксиметрови и програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, маркетинг, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, маркетинг, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Денис Рандал Брукс.
3200
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4803/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ексайт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, бл. 27, вх. 6, ет. 2, и с предмет на
дейност: всички туристически сделки и услуги
(след издаване на лиценз, ако такъв се изисква
за дейността), изработка и добив на селскостопанска продукция и продажба на такива стоки
от собствено производство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, дистрибуторски
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сделки, складови, комисионни, превозни сделки,
спедиционни сделки, маркетингови услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, рекламни и информационни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Росица Илчева Георгиева.
3201
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4799/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Саймън Пи
Ар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Приморско, ул. Албатрос 13, и с предмет на
дейност: рекламна дейност, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване
и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство
и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Симеон
Костов Сираков.
3202
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 2274/2002 вписа промени
за „Мелаинвест и партньори“ – ООД: вписва нов
адрес на управление – Бургас, бул. Демокрация
162; вписва нов дружествен договор.
3203
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2195/2004 вписа промени
за „КВК“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Калин Василев Генчев; вписва нов
дружествен договор.
3204
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.IХ.2007 г. по ф.д. № 3889/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аквамарин
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Цар Освободител 9, и с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека съобразно разпоредбите на
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Светла Пенчева Драганова.
3205
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 6230/91 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Деница – Живко Илиев
Добрев“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на Ангелина Георгиева
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Добрева и я вписа като едноличен търговец с
фирма „Деница – Живко Илиев Добрев – Ангелина Добрева“, Бургас.
3206
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1852/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Молхет – Хайрула Джамал“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на Нурсерен Рамаданова Хайрула и
я вписа като едноличен търговец с фирма „Молхет – Нурсерен Хайрула“, Айтос.
3207
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4362/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Еор“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил Левски 7, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопанска
п род у к ци я, т ъргови я с пет ролни п род у к т и,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
лизингови сделки, търговско представителство
и посредничество, проектантски и счетоводнофинансови услуги, валутни сделки, внос и износ,
складови сделки, туристически хотелиерски,
ресторантьорски, туроператорски, фитнес, фризьорски, козметични, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и транспортни услуги,
извършване на строителни и строително-ремонтни
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Огнян
Георгиев Равнинов.
3208
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 807/2005 вписа промени за
„Драй билдинг“ – ЕООД: вписва като съдружници
Димитър Георгиев Френчев, Костадин Георгиев
Шурелов и Димитър Панайотов Панайотов; вписва като управител Димитър Георгиев Френчев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Чавдар Димитров Митев и Димитър Георгиев
Френчев заедно и поотделно; вписва промяна на
наименованието от „Драй билдинг“ – ЕООД, на
„Драй билдинг“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
3209
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2423/2005 вписа промени
за „Пропърти мениджмънт“ – ООД: вписва нов
адрес на управление – Бургас, ул. Александровска
111, ет. 2; вписва нов дружествен договор.
3210
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2930/2005 вписа промени
за „МД инвест“ – ООД: освобождава като съдружник Ивелина Веселинова Василева; вписва
като съдружник Хрисулина Христова Алексиева;
вписва нов дружествен договор.
3211
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 279/2006 вписа промени
за „Презента“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител Весела
Йорданова Йорданова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Валентина
Йорданова Станкова; вписва нов учредителен акт.
3212
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 1845/2006 вписа промени за
„Аналитик – експерт“ – ООД: освобождава като
управител Денчо Стефанов Станев; вписва като
управител Лиляна Тодорова Маркова; вписва нов
адрес на управление – Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 47, ет. 16, ап. 99; вписва нов дружествен договор.
3213
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4792/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Александър
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Стефан Стамболов 118, вх. Г,
ет. 5, ап. 10, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Митков Маяков.
3214
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 3603/2007 вписа промени
за „Натурал бюти“ – ООД: освобождава като
управител Жени Малчева Иванова; вписва като
управители Джеси Уот Кук и Винсънт Кук, които
ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; вписва ново седалище и адрес на
управление – с. Лъка, община Поморие; вписва
нов дружествен договор.
3215
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 3057/2007 вписа промени
за „Свак“ – ООД: вписва увеличение на капитала
от 5200 лв. на 29 200 лв.; вписва нов дружествен
договор.
3216
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1847/2007 вписа промени за
„Здравчева и Иванов“ – ООД: освобождава като
съдружник Ирена Неделчева Здравчева; вписва
като съдружник Неделчо Милчев Здравчев; вписва
нов дружествен договор.
3217
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 3840/2005 вписа промени за
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„Алфа кепитал“ – ООД: заличава като съдружник
Ивелина Веселинова Василева; вписва нов адрес
на управление – Бургас, ул. Сливница 46, партер;
вписва нов дружествен договор.
3218
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 175/2006 вписа промени за
„К и К консулт“ – ЕООД: вписва като прокурист
Радостина Ганчева Кузманска; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Кристина Славчева Чокова и прокуриста Радостина
Ганчева Кузманска заедно и поотделно; вписва
нов учредителен акт.
3219
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2068/2006 вписа промени за „Крал – Далипоски“ – ЕООД: вписва като съдружник Деан
Георгиев Найденов; вписва промяна на наименованието от „Крал – Далипоски“ – ЕООД, на
„Билд инженеринг 2007“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
3220
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4945/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Нина 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Черноморец, ул. Възраждане 6, и с предмет на дейност:
рекламно представяне в аналогови и дигитални
медии, покупка на едро и дребно на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, туроператорска и
турагентска дейност, предоставяне на транспортни, хотелиерски, туристически, информационни
и други незабранени със закон услуги, сделки с
интелектуална собственост, обмяна на валута,
ресторантьорство, екстериорно и интериорно
строителство, строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николина
Александрова Атанасова.
3221
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4946/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мила 2004“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Пиротска 39, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, строителни и ремонтни дейности,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и други
търговски сделки, незабранени с нормативен акт.
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Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Валентин Николов Димитров.
3222
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4953/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Анемоне инвестмънтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
к.к. Слънчев бряг, Авеню център, и с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, комисионни и посреднически сделки. Дружеството е с
капитал 6000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Христакис Петридис.
3223
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4947/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Земинвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 43, вх. 1, ет. 3, ап. 6, и с предмет
на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия с петролни
продукти, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, бартерни и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество,
внос и износ, складови сделки, туристически,
хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски,
фитнес, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и транспортни услуги, посредничество при намиране на работа, извършване на
строителни и строително-ремонтни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Борис Атанасов Хранов.
3224
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 4949/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Флорис енд Козма
пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, Авеню
център, и с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, комисионни и посреднически сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Флорис Флоркас.
3225
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 4948/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ем Си Ем“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Жени Патева 1, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
консултантски и проектантски услуги, маркетинг
и мениджмънт, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел отдаване под наем
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или продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Силвия Стаматова Стоянова.
3226
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 4950/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ем Пи груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 21, вх. 6, ет. 2, ап. 5, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Мария Янкова Петрова.
3227
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4848/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Росава“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Лозенец, ул. Г.
Кондолов 3А, и с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия с всякакъв вид стоки и услуги,
производство на стоки с цел продажба, маркетинг,
комисионни, складови, спедиционни, транспортни, сервизни, хотелиерски, ресторантьорски,
рекламни, туристически, козметично-фризьорски
услуги, сделки с интелектуална собственост, със
софтуерни и хардуерни продукти, бартерни и валутни сделки, проектиране, строеж, обзавеждане
и търговия с недвижими имоти, лизинг, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мариана
Стоянова Янкова.
3228
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4849/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Сина“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Батак 50, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, търговия с цигари и спиртни напитки,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица и
дружества, извършване на сделки с интелектуална
собственост, вкл. и с технологично оборудване
и ноу-хау, сделки като орган в областта на здравословни и безопасни условия на труд, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, туристически, туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
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услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стоян Георгиев Хрисулев.
3229
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4850/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Анели – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 65, вх. 2, ет. 4, ап. 9, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка и продажба на селскостопанска продукция, козметични и парфюмерийни
продукти, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, хотелиерск и, т у ристическ и,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, дистрибуторски услуги или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Лиляна
Генова Янакиева.
3230
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4851/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Лари“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 44, вх. 2, ет. 5, ап. 14, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид както в страната, така и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, туристически, хотелиерски, туроператорски, ресторантьорски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 18 400 000 лв. и се управлява и представлява от управителя Симеон Николов Симеонов.
3231
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4843/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Парадокс България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ул. Еделвайс 6, партер, и с предмет на дейност:
търговия с парфюмерийна и козметична продукция, 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, лизингови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
туроператорски (след получаване на съответния
лицензионен документ), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Гергана Любомирова Благова.
3232
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4858/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Екстракт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Карлово 20А, ет. 5, и с предмет на дейност: търговия
с всякакъв вид стоки, закупени с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
валутни сделки, складови сделки, лицензионни
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 продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Здравко Сребринов Хаджиев.
3233
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4857/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Оазис 98“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Лермонтов 36, и с предмет на дейност: търговия с
декоративни животни, птици и храна за тях, внос
и износ на декоративни птици и животни, проучване и комплексно проектиране на обществени,
жилищни и промишлени сгради, продажба от
кафе автомати, производство и търговия на едро
и дребно с цветя, посадъчен материал и луковици,
покупка, строеж, ремонт, реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
управление и охрана на недвижими имоти (след
съответно разрешително), посредничество при
продажба на недвижими имоти, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външна и вътрешна търговия със смазочни
материали, горива, нефт и нефтопродукти и други
стоки, незабранени със закон, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни юридически и физически лица,
превозни сделки, транспортна дейност в страната,
международен транспорт, авторемонтни услуги,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, сделки
с интелектуална собственост, валутни сделки (след
съответно разрешение), производство и търговия
на едро и дребно със селскостопанска продукция,
туроператорска дейност, агентство, хотелиерство,
търговска дейност в страната и в чужбина, внос,
износ, реекспорт на селскостопанска техника,
внос, износ на цветя, луковици, посадъчен материал, селскостопанска продукция и други стоки
и продукция, незабранени със закон, ремонт на
велосипеди, производство и бутилиране на бира,
безалкохолни напитки, трапезни води, ресторантьорство, покупка и продажба на закуски и други
хранителни стоки, създаване, поддръжка и ремонт
на софтуерни и хардуерни продукти и изделия,
фотографски услуги и продажба на фотографски
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материали, шапкарски, шивашки, тапицерски,
кожарски, кожухарски, плетачни, обущарски,
металообработващи, дърводелски, стъкларски,
коминочистачни, часовникарски, златарски услуги, машинописни и копирни услуги, ремонт
на електро- и водопроводни инсталации, ремонт
и поддръжка на битова и компютърна техника,
охрана на български и чуждестранни физически и
юридически лица (след съответно разрешително)
и всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Николай Георгиев Драмалиев.
3234
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4856/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Никси“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Патриарх Евтимий 29, ет. 4, и с предмет на дейност:
сделки с горива, гориво-смазочни материали и
всякакви други стоки, външнотърговски сделки,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, информационни, програмни, рекламни
и туристически услуги, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Стефан Кондев Кондев.
3235
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4855/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Яница
стайлинг 92“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 59,
вх. А, ет. 6, ап. 16, и с предмет на дейност: фризьорски, козметични, импресарски, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни или други услуги, търговия, 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, транспортни сделки, строителство, ремонт,
довършителни и монтажни работи в строителството, импорт и експорт на стоки и услуги,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Геновева
Ангелова Тодорова.
3236
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4854/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Патрик Коман“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2,
и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, сделки по осъществяване на
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
сделки по покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, сделки по
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предоставяне на строително-монтажни работи.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Патрик Коман.
3237
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4853/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джулиани
инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Преслав 7а, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и в
чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски услуги
и туристическо агентиране, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
внос, износ, лизинг, строително-монтажни работи
и търговски сделки със строителни материали.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Юлиян Кръстев Бабев.
3238
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4852/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тини“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ж.к.
Младост 53, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделк и
на пътници и товари, складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерство и
ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги,
туроператорски услуги и туристическо агентиране,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос-износ,
строителни и строително-монтажни услуги, производство, дистрибуторство и монтаж на мебели
и врати. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Зоня Костадинова Симеонова.
3239
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4863/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Фортис Арника“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Вардар 26, и с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Емил Кирилов Ставрев.
3240
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4865/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Майкъл Робъртс“ – ООД, със
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седалище и адрес на управление Несебър, к.к.
Слънчев бряг, Зона Изток, сграда „Палас“, вх. А,
ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски,
туроператорски и турагентски сделки, рекламни, информационни, програмни и импресарски
сделки, външнотърговски и валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Браян Джон Макалистър.
3241
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4862/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Билдстрой
икспрес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Порой и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, ремонтно-строителни услуги, покупка, строеж, проектиране или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Неджати Исуф Осман.
3242
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 735/2005 вписа промени за „Джемелли
ойл“ – ООД: вписва като съдружник Станимир
Димов Вълков; вписва нов дружествен договор.
3243
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2534/2005 вписа промени
за „Си Ен Джи Бургас“ – ООД: освобождава
като съдружник Евгени Спасов Русев; вписва
нов дружествен договор.
3244
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3380/2004 вписа промени за „Натурал
стоне“ – ООД: освобождава като съдружник Юзлем Ай; заличава като управител Муаммер Ай;
вписва като съдружник и управител Мехмет Али
Тюмер; вписва нов дружествен договор.
3245
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2482/2004 вписа прекратяване на дейността
на „Универсален терминал Бургас“ – АД; открива
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производство по ликвидация на дружеството с
ликвидатор Магдалина Стефанова Влайкова и
срок на ликвидация шест месеца.
3246
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1619/2003 вписа промяна
за „ВАК строй“ – ООД: заличава като управител
Валери Ангелов Костов.
3247
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 1888/2002 вписа промени
за „Глобал инвестмънт груп“ – ООД: освобождава
като съдружник Емануил Ставрев Кабадаиев;
вписва като съдружник Николай Георгиев Когелов; заличава като управител Силвио Младенов
Тодоров; вписва като управител Николай Георгиев
Когелов; вписва нов дружествен договор.
3248
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г. по
ф.д. № 3910/97 вписа промени за „Форина“ – АД:
освобождава стария съвет на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: Бисерка
Стайкова Хънкова, Мария Петрова Иванова и
Георги Тодоров Хънков; вписва като едноличен
собственик Бисерка Стайкова Хънкова; вписва
промяна в наименованието от „Форина“ – АД,
на „Форина“ – ЕАД; вписва като изпълнителен
директор Бисерка Стайкова Хънкова; вписва
нов устав.
3249
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2486/96 вписа промени за
„Хермес груп“ – ООД: вписва като съдружник
„Мидия“ – ЕООД; вписва увеличение на капитала от 1 402 800 лв. на 2 739 520 лв.; вписва нов
дружествен договор.
3250
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4952/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Джей Ен – Бългерия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, бул. Стефан Стамболов 15, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на селскостопанска
продукция, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, консултантски услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически
услуги, туроператорска и турагентска дейност,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ханс Питър Хансен.
3251
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4941/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Наско – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, ул.
Цар Симеон 2, и с предмет на дейност: покупка
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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, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и строителство на съоръжения
и инсталации, вносно-износни сделки, лизинг
и всички други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Елиян Атанасов Кехайов.
3252
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4951/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Пепи транс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Калофер 13,
партер, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, транспортни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Златин
Танев Неделчев.
3253
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4943/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тримет“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Ветрен,
ул. Чавдар 26, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, компютърни,
счетоводни или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, вътрешен и международен транспорт,
внос и продажба на автомобили, резервни части
за автомобили, селскостопанска техника, ресторантьорство, изработка и монтаж на дограма.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Валентин Иванов Тодоров.
3254
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4864/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Образцова
аптека Ванче Михайлов 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник,
Медицински център III, бл. 408, вх. 1, и с предмет
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на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петко
Милев Георгиев.
3255
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4861/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Шошина инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 8, и с предмет на дейност: проектантска
дейност и услуги в областта на строителството,
всички видове подземни и надземни комуникации и инсталации, покупка, строеж, изграждане
на инсталации или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, 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 в страната и в
чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, външнотърговска дейност при условията
на закона и всички дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Анна
Валериевна Шошина.
3256
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4860/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Юве“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 35, вх. 2,
ет. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и
товари в страната и в чужбина, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерство
и ресторантьорство, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
туроператорски услуги и туристическо агентиране,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, внос, износ, лизинг, консултантски услуги, строително-монтажни работи
и търговски сделки със строителни материали.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Николай Цвятков
Мутафчиев.
3257
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 4859/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дебит – Ко“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 42, вх. 1, ет. 5, ап. 25, и с предмет на
дейност: счетоводни услуги, анализи и обосновки,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети, оценка на недвижими имоти, управленско,
финансово и данъчно консултиране, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
импорт и експорт на стоки и услуги, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Румен
Георгиев Андонов.
3258
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2604/95 вписа промени
за „Филинг“ – ООД: вписва като съдружник и
управител Цвета Николова Клисурова; заличава
като съдружник и управител Йовка Денева Клисурова; вписва нов дружествен договор.
3259
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4837/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „СКА“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Лозенград
8, и с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туристически и туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, както и всякакъв вид дейности и услуги,
незабранени от законодателството. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Станимир
Киряков Андонов.
3260
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 4839/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Вегас груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Васил Левски 87, партер, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, туристически, туроператорски сделки, вкл.
хотелиерство и ресторантьорство, производство
на стоки с цел продажба, спедиция, митническо
агентиране, комисионни и лизингови сделки,
вътрешен, международен и вътреобщностен транспорт, сделки с интелектуална собственост, вкл.
с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Евелина
Миткова Карачорбаджиева.
3261
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 4840/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сън пропърти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Созопол, ул.
Републиканска 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни 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 продажба, строителни
услуги и други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Клаус-Петер Сахер.
3262
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4841/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „РИОСС – билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил
Левски 72, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност:
посредничество при покупко-продажба на имоти,
строително-монтажни и ремонтни работи, 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,
рекламни, информационни, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизингова дейност, търговия с цигари и спиртни напитки, хотелиерство, спортни и
развлекателни услуги, производство и търговия
с промишлени, селскостопански, битови стоки
и изделия. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Иво
Събчев Димитров.
3263
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4842/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Корал травел груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Поморие, ул.
Проф. Стоянов 72, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни 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 продажба, лизинг, както
и всякакви други сделки, незабранени с нормативни актове. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Людмила Динева Динева.
3264
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 4844/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ЕУИ Черно море управление на апартаменти“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Свети Влас, Зона Юг,
комплекс „Галатея“, хотел „Резорт“, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки,
импорт, експорт, реекспорт, сделки в областта на
вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, туристическо агентство
и туроператорски сделки, рекламни и рекламноинформационни сделки, сделки в областта на
вътрешния и международния транспорт на физически лица и товари в таксиметровия транспорт,
управление, покупка и строеж на недвижими
имоти с цел продажба, маркетинг. Дружеството е
с капитал 5100 лв. и се управлява и представлява
от управителя Ива Тодорова Русева.
3265
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4845/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Електро груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Несебър, блок „Еделвайс“
1, ап. 21А, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, туроператорски, ресторантьорски
сделки, турагентски сделки, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5400 лв. и се
управлява и представлява от управителя Живко
Георгиев Киров.
3266
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4838/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кавади – 72“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Айтос, ул.
Селиолу 4, и с предмет на дейност: търговия с
текстилни стоки и кожени изделия, полагане на
външни и вътрешни изолации, зидария, кофраж,
арматура, полагане на подови и стенни замазки,
шпакловка, внос и продажба на строителни машини и строителна техника, търговско представителство, стъкларски услуги, производство, монтаж и
остъкляване на пластмасова, метална и дървена
дограма, бръснарски, фризьорски и козметични
услуги, 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 в страната и в чужбина, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
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туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, доставка на автомобили и части
за тях с цел продажба, ремонт на автомобили,
автотенекеджийски услуги, монтаж и ремонт на
сигнално-охранителна техника и автоаларми,
лизинг, строителство, проектиране, инвеститорски контрол, консултантски услуги, производство
на селскостопанска продукция (от растителен
и животински вид), получена от обработка и
експлоатация на собствени, арендовани и наети
земеделски земи и имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност със собствена продукция, внос
на земеделска техника и инвентар, внос и търговия с торове и препарати за растителна защита,
агротехническо обслужване и агротехническа
защита, ветеринарно-санитарно обслужване, ремонт и поддръжка на селскостопанска техника,
селектиране на животински и растителни видове.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Калинка Василева Димитрова.
3267
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 4847/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Интек“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 69, вх. 1, ет. 5, и с предмет на
дейност: търговски сделки, свързани с 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,
външна и вътрешна търговия на едро и дребно, проектиране, строителство, реконструкция,
ремонт и поддръжка на недвижими имоти, посредническа дейност с недвижими имоти, предоставяне на счетоводни, финансови, икономически
и маркетингови консултации и консултации във
връзка с приватизационна, инвестиционна и
концесионна дейност, мениджмънт на търговски
предприятия, бизнес консултации, консултации
на сделки с дългови инструменти, хотелиерска,
туристическа, рекламна, маркетингова, издателска и информационна дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Десислава Венкова Чавдарова.
3268
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4846/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Аллюр – про – тур“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
Ваканционно-жилищна сграда „Сиана“, офис
№ 1, и с предмет на дейност: сделки за покупкопродажба на стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, експлоатация, продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти и моторни превозни средства, производство и търговия
със селскостопанска продукция, хотелиерски и
туроператорски сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки и по търговско
представителство и посредничество, хотелиерство,
сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни
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сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Люба
Христова Арнаудова.
3269
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4898/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „М К Е“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Шейново 120, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос и износ на стоки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мариос
Карсумас.
3270
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 4902/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Маратон
инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Шейново 120, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Георгиес Котаридис.
3271
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4905/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ани – Ангел Ставрев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. НХК, кв. 34, бл. 9, вх. 1, ет. 1, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, туристически, хотелиерски, ресторантьорски или други услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ангел Димитров Ставрев.
3272
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 4906/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Парадайс

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

10“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Македония 21А, ет. 5, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, внос и износ на стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мария
Неделчева Шомилова.
3273
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4917/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Толис – 91“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, супермаркет „Плами“, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, земеделска продукция, внос
и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки,
лицензионни 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 продажба, таксиметрови превози на пътници и товари
и извършване на други услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Апостол
Стоянов Апостолов.
3274
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4753/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „К енд М“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ст.
Стамболов 15, и с предмет на дейност: търговско представителство, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, консултантска и посредническа
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Александър Клайн.
3275
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4756/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Радина – 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 65, вх. 7, ап. 16, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, строителна и
ремонтна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, други търговски сделки, незабранени с
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Слави Златинов Славов.
3276
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4755/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Созос“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Созопол, ул.
Капитан Петко войвода 28, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
туристически, рекламни, информационни, транспортни, строителни услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, лизинг, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Александър Златков Николов.
3277
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4760/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Егемен“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Стефан Караджа 3, ап. 10, и с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговски
сделки, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в
чужбина, извършване на сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Селим
Левент Йозен.
3278
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4761/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ливия“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 16, вх. 3, ет. 5, ап. 15, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, транспортни сделки, спедиционни, складови и лизингови сделки, туристически
и туроператорски сделки, в т.ч. хотелиерски и
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ресторантьорски услуги, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, сделки с интелектуална собственост, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки, рекламни и информационни услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Ливия Стоянова Ангелова.
3279
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4762/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Марианджела груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Славянска 4, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и дистрибуторски сделки,
автомобилен транспорт в страната и в чужбина,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
лизинг, разпространение на радио- и телевизионни
програми, както и други незабранени със закон
сделки (при спазване изискванията на закона, вкл.
условията на съответните регистрационни и/или
лицензионни режими, ако такива са предвидени
съобразно законодателството). Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Луиджи
Кукиара.
3280
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4916/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Пик тулс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 39, вх. 1, ет. 1, ап. 1, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, бартерни сделки,
туроператорски и турагентски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Калчо
Станков Белов.
3281
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4918/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аквапауър“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Маринка, ул. Христо Смирненски 2а, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
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препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, лицензионни 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 продажба, таксиметрови услуги, строителна и
предприемаческа дейност, лизинг, валутни сделки,
вътрешна и външна търговия. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Гроздев Василев.
3282
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХII.2007 г.
по ф.д. № 4910/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хави“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Филип
Кутев 7, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
маркетингови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Хайрие
Хазим Мюмюн.
3283
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 4924/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ка енд Еий интериорс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Богориди 25, ет. 1, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на селскостопанска
продукция, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, консултантски услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, ту ристически
услуги, туроператорска и турагентска дейност,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Александра Фалконе.
3284
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 4926/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Акрукс – Агао“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ахтопол,
ул. Велека 5, и с предмет на дейност: сделки за
проектиране, строителство и обзавеждане на
жилищни и нежилищни сгради с цел продажба,
сделки за покупко-продажба, производство и
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търговия със селскостопански, хранителни и
промишлени стоки в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина, сделки за предоставяне на информационни услуги,
спедиторски сделки, сделки за извършване на
туроператорски услуги, сделки за предоставяне
на информационни услуги, спедиторски сделки,
сделки за извършване на туроператорски услуги,
сделки за предоставяне на туристически услуги,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Красимир
Стефков Русев.
3285
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 4925/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Лимел“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Св.св.
Кирил и Методий 42, и с предмет на дейност:
производство на брашно и мелничарски услуги,
производство и покупка на зърно и на други
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, превозни,
рекламни и програмни услуги, консултантски
услуги, сделки с интелектуална собственост в
страната и в чужбина, стоков контрол, търговско
представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаване под наем, хотелиерство
и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристически сделки, туроператорска и
туристическа агентска дейност (след получаване
на разрешение), транспортни услуги и отдаване
на автомобили под наем (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци,
сделки по обмяна на валута в наличност като
обменно бюро (след получаване на разрешение),
внос и износ на стоки от и във чужбина, корабно
и митническо агентиране (след получаване на
разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Кирил Георгиев Европиев.
3286
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 4899/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Булбай“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Юрий Венелин 84, ет. 4,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, вкл. селскостопанска продукция,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови, комисионни,
спедиционни, туристически, складови и превозни
сделки, вкл. международен транспорт, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, внос и износ на стоки.
Дружеството е с капитал 70 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Димо Пантелеев Дичев.
3287
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 4836/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „ИСА
комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 52, ет. 4, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, строителство, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, чартиране, монтаж
на ел. инсталации, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ивайло
Стоянов Андонов.
3288
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 4812/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Самъруинд
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Хан Аспарух 5, и с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и др., сделки с интелектуална и индустриална собственост и всички
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Иванов Костов.
3289
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4744/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Итърнити гардънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Антим
I № 4, и с предмет на дейност: покупка, строеж
на недвижими имоти с цел отдаване под наем
или продажба, строителство, строителни довършителни работи, ремонт, обзавеждане, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
спедиторски услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, авторемонтни и други услуги, вътрешен и международен транспорт, внос, износ
и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Михаил Николау.
3290
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 620/2002 вписа промени
за „Бляк сий пропъртис мениджмънт“ – ЕООД:
вписва като съдружници Атанас Георгиев Николов и Стефан Димов Генов; освобождава като
управител Десислав Стефанов Михов; вписва
като управител Пламен Димитров Димитров;
вписва промяна на наименованието от „Бляк
сий пропъртис мениджмънт“ – ЕООД, на „Бляк
сий пропъртис мениджмънт“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
3291
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1886/2002 вписа прекратяване на дейността на „Колекс – М“ – ЕООД;
открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Милен Иванов Козарев и
срок на ликвидация шест месеца.
3292
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2126/2003 вписа промени
за „Меджик тур“ – ЕООД: заличава като управител Чавдар Александров Александров; вписва
като управител Силвия Димитрова Костадинова;
вписва промяна на наименованието от „Меджик
тур“ – ЕООД, на „Сентрал парк 1“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт.
3293
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2879/2003 вписа промени
за „Роялс“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ж.к. Лазур, бл. 102, ет. 2; вписва
нов учредителен акт.
3294
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 412/2004 вписа промени
за „Доел“ – ООД: освобождава като съдружник
Антон Димитров Парталев; вписва като съдружник Елка Русева Далчева; вписва нов дружествен
договор.
3295
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2329/2004 вписа промени
за „Билд инженеринг 2004“ – ООД: освобождава
като съдружник и управител Георги Костадинов
Люцканов; вписва нов дружествен договор.
3296
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2551/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Андела инвест“ – АД.
3297
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2722/97 вписа промени
за „Топтроникс – ойл“ – ЕООД: вписва като
съдружник Тодор Василев Радев; заличава като
управител Ясен Грудов Грудов; вписва като управител Тодор Василев Радев; вписва промяна на
наименованието от „Топтроникс – ойл“ – ЕООД,
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на „Топтроникс – ойл“ – ООД; вписва нов адрес
на управление – Бургас, ж.к. НХК 04, бл. 5, ет. 1;
вписва нов дружествен договор.
3298
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 3506/98 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен
счетоводен отчет за 2006 г. на „Унитурс“ – АД.
3299
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4809/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Весела“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 19, ет. 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни
и транспортни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Радост Стоилова Василева.
3300
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4806/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Уест сайд – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Константин
Фотинов 32, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, 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, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Мария Константину.
3301
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4772/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Роберт – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 23, вх. В,
ет. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, внос и износ,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Русев Русев.
3302
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1850/2006 вписа промени
за „Билдо“ – ООД: освобождава като съдружник
Добрин Динков Далчев; вписва като съдружник
Динка Димитрова Парталева; вписва нов адрес
на управление – Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 126, офис
№ 6; вписва нов дружествен договор.
3303
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1216/2007 вписа промени за „Кайт – сърф
зона“ – ЕООД: вписва като съдружници Албена
Младенова Маринова и Дафинка Светославова
Мартинова; вписва промяна на наименованието
от „Кайт – сърф зона“ – ЕООД, на „Кайт – сърф
зона“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
3304
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 1505/2007 вписа промени
за „Янина – 1“ – ЕООД: вписва като съдружници
Теодора Ненкова Бахлова-Радоева, Ерих Росенов
Багрянов и Георги Станев Станев; освобождава
като съдружник и управител Яна Георгиева
Петрова; вписва като управители Теодора Ненкова
Бахлова-Радоева и Георги Станев Станев, които ще
управляват и представляват дружеството заедно и
поотделно; допълва предмета на дейност с „внос
и износ“; вписва промяна на наименованието
от „Янина – 1“ – ЕООД, на „Янина – 1“ – ООД;
вписва нов адрес на управление – Бургас, ул.
Оборище 38, ет. 1, ап. 1; вписва нов дружествен
договор.
3305
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 3113/2007 вписа
промени за „Стройконсулт инженеринг“ – ООД:
освобождава като съдружник Ивелин Симеонов
Кичуков; вписва като съдружник „Салена“ – АД;
вписва ново седа лище и адрес на у правление – Габрово, ул. Радецки 15, ет. 2; вписва нов
дружествен договор.
3306
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3557/2007 вписа промени за „ГИ строй
комерс“ – ООД: заличава като съдружник и управител Ивайло Георгиев Кичуков; вписва като
съдружник Дима Георгиева Петкова; вписва като
управител Георги Иванов Петков; вписва нов
адрес на управление – Бургас, ул. Христо Ботев
61А, ет. 7, ап. 20; вписва нов дружествен договор.
3307
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 4020/2007 вписа промени
за „Малинки“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала от 448 000 лв. на 896 000 лв.; вписва
нов учредителен акт.
3308

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 749/95 вписа промени
за „Бисер“ – ЕООД: заличава като управител
Николай Кирилов Димитров; вписва като управител Стоил Кирилов Димитров; вписва нов
учредителен акт.
3309
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 60/99 вписа промени за
„Национал комерс“ – ООД: освобождава като
съдружник Николай Иванов Петров; вписва
промяна в наименованието от „Национал комерс“ – ООД, на „Национал комерс“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
3310
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1185/99 вписа промени за „Топком
плюс“ – АД: освобождава като членове на съвета
на директорите Велислав Николаев Атанасов и
Красимир Павлов Илиев; вписва като членове
на съвета на директорите Аглика Николаева
Попова и Невен Николаев Попов; вписва като
едноличен собственик ЕТ „Еларт – Николай
Попов“; вписва промяна в наименованието от
„Топком плюс“ – АД, на „Топком плюс“ – ЕАД;
вписва нов устав.
3311
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2341/99 вписа промени за
„Комен“ – ООД: освобождава като съдружник и
управител Стоян Василев Костов; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Явор
Стоянов Костов; вписва нов предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл.
собствено производство или след преработването
и обработването им, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица,
спедиционни, складови и превозни сделки, предоставяне на хотелски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и интернет услуги,
лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, маркетинг, външнотърговски сделки
и др.; вписва промяна в наименованието от „Комен“ – ООД, на „Комен“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
3312
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 35/2002 вписа промени за
„Бест 2002“ – ООД: заличава като съдружници
Николай Кирилов Димитров и Стоил Кирилов
Димитров; вписва като съдружници Димитър
Николов Колев и Тихомир Недев Недев; заличава
като управител Николай Кирилов Димитров;
вписва като управител Тихомир Недев Недев;
вписва нов адрес на управление – Бургас, бул. Ст.
Стамболов 60а; вписва нов дружествен договор.
3313
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 102/2002 вписа промени за
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„Сънрайс“ – ЕООД: заличава като управител Антон Добрев Митрев; вписва като управител Женя
Георгиева Митрева; вписва нов учредителен акт.
3314
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4823/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Юнивърс инвест“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Несебър, ж.к.
Младост, бл. 49, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделки на
пътници и товари в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туроператорски услуги и туристическо
агентиране, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос, износ,
лизинг, строително-монтажни работи и търговски
сделки със строителни материали. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Матьо Стоянов Кабаков.
3315
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4820/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хензел“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Айтос, ул.
Хисарска 111, и с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни
напитки (след издаване на съответното разрешително/лиценз), магазин за продажба на облекла,
обувки и модни аксесоари, отдаване на МПС под
наем, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и
в чужбина, валутни сделки, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица и дружества, сделки с
интелектуална собственост, вкл. с технологично
оборудване и ноу-хау, туристически, туроператорски сделки, хотелиерство, кафетерия и ресторантьорство, таксиметрови и транспортни услуги,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, магазинерство, вносно-износна търговия
и реекспорт, строителство и строителни ремонти,
сключване на бартерни сделки в страната и в
чужбина, информационна и рекламна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Хазел Мустафа Мехмед.
3316
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 4821/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Креатив вижън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Христо Ботев 57, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговски сделки, търговия
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с цигари и спиртни напитки (след издаване на
съответно разрешение/лиценз), производство на
стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица и дружества, извършване
на сделки с интелектуална собственост, вкл. с
технологично оборудване и ноу-хау, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и
ресторантьорство, консултантски, маркетингови
и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Иван Желев Ненчев.
3317
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4811/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Георгиев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Черноморец,
ул. София 19, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ремонт и
реставрации на сгради, лизинг, счетоводни услуги
и други сделки, незабранени с нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Георгиев Георгиев.
3318
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4814/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Орик“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 39, вх. 1, ет. 14, ап. 80, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Кирил Петров Петров.
3319
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4816/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Моли 101“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Алеко Богориди 59, и с предмет на дейност:
покупка, строеж, проектиране или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
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търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, лизинг, както и
всякаква друга дейност, която не е забранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Ноел Патрик Барнс.
3320
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 4817/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сити – Десислава Бирбучукова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 187, вх. 1, ет. 6, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, дърводобив, дървопреработване,
производство и търговия с дървени материали
и изделия, външнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, вътрешен
и международен превоз на пътници и товари,
таксиметрови услуги, комисионни, спедиционни и складови сделки, лизингови сделки, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и
туристическа агентска дейност, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Десислава Станимирова
Бирбучукова.
3321
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4818/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Естимакс България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Александровска 16, ет. 2, офис 12, и с предмет
на дейност: производство на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими
имоти, извършване на строежи и подобрения,
управлението им, отдаване под наем, аренда
и продажбата им, комисионни, спедиционни,
складови, туроператорски и лизингови сделки,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външнотърговски сделки – внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Дмитрий Лившиц.
3322
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2012/2006 вписа промени
за „Хотел къмпани“ – ООД: освобождава като
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съдружници Дейл Едуард Де Ваан и Миюки Като;
вписва като едноличен собственик на капитала
Шон Уолкър; вписва промяна в наименованието
от „Хотел къмпани“ – ООД, на „Либи“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
3323
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 3238/2006 вписа промени
за „Дани байк“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Орляк 3; вписва нов
учредителен акт.
3324
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 366/2007 вписа промени
за „С – комерс“ – ООД: заличава като управител Христо Андонов Пехливанов; вписва като
управител Георги Илиев Илчев; вписва нов дружествен договор.
3325
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 756/2007 вписа промени
за „Дикам микология“ – ООД: освобождава като
съдружник и управител Лиляна Стоянова Димова;
вписва като съдружник Михаил Василев Стегарев;
вписва като управител Виктор Павлович Камсков;
вписва нов адрес на управление – Приморско,
ул. Георги Кондолов 20, ет. 4, ап. Б; вписва нов
дружествен договор.
3326
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 1299/2007 вписа промени
за „Ихтиандър“ – ООД: освобождава като съдружник Ангел Христов Георгиев; вписва промяна в
наименованието от „Ихтиандър“ – ООД, на „Ихтиандър“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
3327
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2033/2007 вписа промени за
„Дар – 07“ – ООД: освобождава като съдружник
Смилен Минчев Делиев; вписва нов дружествен
договор.
3328
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2829/2007 вписа промени
за „Инстар“ – ЕООД: вписва като съдружник
Скот Мазо; вписва промяна на наименованието
от „Инстар“ – ЕООД, на „Инстар“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
3329
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2874/2007 вписа промени
за „Рос пласт“ – ООД: освобождава като съдружник Мартин Янчев Русинов; вписва промяна на
наименованието от „Рос пласт“ – ООД, на „Рос
пласт“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
3330
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4254/2007 вписа прехвърляне на пред-
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приятието на ЕТ „Иван Павлов“ (рег. по ф.д.
№ 809/89) като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Стип“ – ЕООД.
3331
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 4440/2007 вписа промени
за „Беладона 2007“ – ЕООД: вписва нов предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти; вписва нов учредителен акт.
3332
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2175/96 вписа промени за
„Видан – диск“ – ООД: освобождава като съдружник и управител Мъйшакин Виталий Иванович;
дружеството ще се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Шевчук
Валентина Тимофеевна; вписва промяна в наименованието от „Видан – диск“ – ООД, на „Видан – диск“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
3333
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 50/97 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Лемна екоинвест – България“ – АД.
3334
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 3297/98 вписа промени
за „Климати – холидей“ – ООД: освобождава
като съдружници „Наксиа“ – АД, и „Карол стандарт“ – ЕООД; вписва като съдружник „Черноморски недвижими имоти“ – ООД; вписва нов адрес
на управление – Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел
„Тракия плаза“; вписва нов дружествен договор.
3335
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 3339/99 вписа промени
за „Пал“ – ООД: освобождава като съдружник
и управител Иван Вичев Колев; вписва като съдружник Миглена Дончева Кожухарова; вписва
нов дружествен договор.
3336
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2471/2000 вписа промени за „Южна
лоза“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала „Поморие комерс 2006“ – АД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Южно вино“ – АД; вписва нов учредителен акт.
3337
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1474/2001 вписа промени
за „Млечен свят“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 397 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
3338
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2649/2001 вписа промени
за „СК Орион РГ“ – ООД: допълва предмета на
дейност с „организиране на счетоводно отчитане
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и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството“; вписва нов дружествен
договор.
3339
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1968/2002 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Пасифик стар“ – АД.
3340
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1968/2002 вписа промени за „Пасифик
стар“ – АД: освобождава като член на съвета
на директорите Калин Чанков Жеков; вписва
като член на съвета на директорите Станимир
Кънчев Стоянов; освобождава като изпълнителен
директор Стоян Иванов Момчев; вписва като изпълнителен директор Станимир Кънчев Стоянов.
3341
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 918/2003 вписа промени
за „Кандрова“ – ООД: заличава като управител
Комня Димова Кандрова; вписва като управители
Теодора Янева Кандрова и Дилян Янев Кандров.
3342
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 3525/2004 вписа промени
за „Шарк – М“ – ЕООД: вписва като съдружник
„Глобъл лизинг консулт енд практис“ – ЕООД;
вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 20
498 000 лв.; вписва промяна на наименованието
от „Шарк – М“ – ЕООД, на „Шарк – М“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
3343
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3513/98 вписа промени за „Либърти
металс груп“ – АД: освобождава като член на
съвета на директорите Димитър Янев Кимрянов;
вписва като член на съвета на директорите Гергана Йорданова Нинчева; вписва като едноличен
собственик на капитала „Маркома (овърсийз)
лимитед“; вписва промяна в наименованието от
„Либърти металс груп“ – АД, на „Либърти металс
груп“ – ЕАД; вписва нов устав.
3344
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2381/99 вписа промени за „Българско
туристическо дружество – Глобал турс“ – АД:
вписва увеличение на капитала от 2 743 016 лв.
на 19 908 922 лв. чрез издаване на 17 165 906 нови
акции с номинал 1 лв.; вписва нов устав.
3345
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 896/2005 вписа промени
за „Комфортс“ – ЕООД: заличава като управител
Симеон Георгиев Ковачев; вписва като управител Йовка Илиева Петкова; вписва нов адрес на
управление – Несебър, к.к. Слънчев бряг, к/с
Джой, ет. 2, ап. 13; вписва нов учредителен акт.
3346
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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. № 5894/2000 вписва промени
за „Амбулатория за извънболнична първична
стоматологична помощ – ЕП Миланов“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието от „Амбулатория за извънболнична първична стоматологична
помощ – ЕП Миланов“ – ЕООД, на „Амбулатория
за извънболнична първична дентална помощ – ЕП
Миланов“ – ЕООД.
2283
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. № 6814/2000 вписва промени за „Кооп – юг
консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от „Холдинг Кооп – юг“ – АД, на
„Кооп – юг комерс“ – ЕООД; заличава като съдружник „Холдинг Кооп – юг“ – АД; вписва като
съдружник „Кооп – юг комерс“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 9544/2004); вписва нов дружествен договор.
2284
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18934/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – А 5“ – 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, 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 интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Даниел О’Лиъри, Сирил
Мълиган и Брендан Мари Смит и се управлява
и представлява от Даниел О’Лиъри.
2285
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18944/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – Б 14“ – 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, 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 интелектуална 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.
2286
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18959/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – С 20“ – 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, 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 интелектуална 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.
2287
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18912/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Техсъпорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Красна поляна 2, бл. 45, вх. А, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: софтуерни услуги, разработка и
поддръжка на програмни продукти и информационни системи, търговска дейност с позволени
от законодателството стоки, комисионерски и
посреднически услуги, както и всякаква друга
дейност, която не е изрично забранена от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Васил Боянов Киров,
който го управлява и представлява.
2288
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. № 10901/2002 вписва промени
за „Фебосс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Борис Фурман на Вячислав
Сапир; заличава като съдружник и управител
Борис Фурман; дружеството ще се управлява
и представлява от Вячислав Сапир; вписва нов
дружествен договор.
2329
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. № 2413/2003 вписва промени за „Такомак мотор ойл“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Георги
Георгиев Точков на Симеон Генчев Симеонов;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Георги Георгиев Точков; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Симеон Генчев Симеонов; премества адреса на
управление в София, район „Възраждане“, ул.
Пиротска 121; дружеството ще се управлява и
представлява от Симеон Генчев Симеонов; вписва
нов учредителен акт.
2328
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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. № 458/2004 вписва промени
за „Авалон Ем“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, съставляващи 100% от
капитала на дружеството, от Виктория Боянова
Стойчева на „Буков консулт“ – ЕООД; заличава
като едноличен собственик и управител Виктория
Боянова Стойчева; вписва като едноличен собственик „Буков консулт“ – ЕООД; вписва промяна на
наименованието на „Ра 152“ – ЕООД; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Слатина“, ул. Ген. Хосе де Сан Марти 7;
вписва като управител Светозар Иванов Буков,
който ще управлява и представлява дружеството.
2327
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. № 3482/2004 вписва промени за „С енд
К груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Филка Димитрова Калауска на
Алексей Олегов Степанов и на 25 дружествени
дяла от Костадин Димитров Златков на Павел
Иванов Масов; заличава като съдружници и управители Костадин Димитров Златков и Филка
Димитрова Калауска; вписва като съдружници
Алексей Олегов Степанов и Павел Иванов Масов;
вписва като управител Алексей Олегов Степанов,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов дружествен договор.
2326
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. № 9565/2001 вписва промени
за „Полли М“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Искър“,
бул. Искърско шосе 7; вписва нов учредителен акт.
2330
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. № 7995/2002 вписва промени
за „Нивеко 60“ – ЕООД: вписва промяна в адреса
на управление в София, район „Красно село“, ул.
Плиска 46, вх. Б, ет. 3, ап. 6.
2331
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.XI.2007 г. по
ф.д. № 6274/2002 вписва промени за „Еко – Елда
България“ – ЕАД: променя наименованието на
„Еко България“ – ЕАД; вписва решението на
едноличния собственик на капитала за промени
в учредителния акт.
2332
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. № 4457/2002 вписва промени за „Би Ви
индъст ри“ – ООД: за личава като у правител
Богдан Кирилов Чочков; вписва като управител
Христомир Иванов Димчев; дружеството ще се
управлява и представлява от Христомир Иванов
Димчев, Владимир Иванов Тинчев и Румен Боянов Захариев заедно и поотделно.
2333
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. № 7048/2003 вписва промени
за „Н енд В 23 груп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Веселин Ангелов Пеев
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на Наталия Свободинова Пеева; заличава като
съдружник и управител Васелин Ангелов Пеев;
дружеството продължава дейността си като „Н
енд В 23 груп“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Наталия Свободинова
Пеева; вписва нов учредителен акт.
2334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18693/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Евросиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Лидице
31, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, вътрешна и външна търговия и ремонтни
услуги в областта на мобилната комуникация,
електронна търговия, маркетингови и консултантски услуги, комисионна, спедиционна и лизингова
дейност, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, превозна, рекламна дейност, всички незабранени от закона дейности, които по предмет и
обем изискват да се водят по търговски начин.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Иван Светлинов Чардаклийски, който
го управлява и представлява.
2289
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. № 7313/2007 вписва промени за „К2 – интернешънъл“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София,
район „Средец“, ул. Рачо Димчев 8; вписва промени в учредителния акт.
2290
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. № 18852/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Гуд Уйн“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул.
Узунджовска 16, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, управление на недвижими
имоти, посредническа и консултантска дейност,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
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., с
едноличен собственик на капитала Игор Викторович Хуторенко. Дружеството е със съвет на
директорите в състав: Игор Викторович Хуторенко, Румен Райчев Райчев и „Рек Тайм“ – ЕООД,
представлявано от Игор Викторович Хуторенко,
и се представлява от изпълнителния директор
Игор Викторович Хуторенко.
2291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18949/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Гранд
роял – Б 21“ – 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, пренаемане
и лизинг на движимо и недвижимо имущество,
в т. ч. и земеделска земя, покупка на стоки или
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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 интелектуална собственост, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Сирил Мълиган, Брендан Мари Смит
и Джоузеф Даниел Олиъри и се управлява и
представлява от Джоузеф Даниел Олиъри.
2292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18753/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Купър лимитид“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 1, вх. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, управление
на проекти, управление на имоти, консултантска
дейност за недвижими имоти, реклама, маркетинг,
посредничество и всякаква друга дейност, която
не е забранена от законите на страната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Катлийн Купър и Уилям Франсиз Купър, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
2293
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г.
по ф.д. № 11864/2000 вписва прехвърляне на
предприятието на „Л.К.Д. – Лозарска компания
„Даробас“ – ООД, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Франс
Интернасионал агро алимантер“ – ООД (рег. по
ф.д. № 4878/91).
2294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16835/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Лакротест“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон, ул.
Вихрен 39А, вх. А, ап. 4, с предмет на дейност:
покупка и стопанисване на недвижими имоти,
представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5400 лв., със съдружници Бърнард
Уайс, Лари Райън и Пол Винсънт Кроти, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
2295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18383/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„С билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, ул. Стражица 1, с предмет на дейност:
строителство, строително-монтажна, търговска
и инвестиционна дейност, представителство и
посредничество, комисионна търговия, вътрешна и външна търговия, реклама, туристически
услуги, както и всякаква дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Павел Любомиров Стоянов, който го
управлява и представлява.
2296
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18309/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Интербик“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Илинден,
бл. 56, вх. Е, ет. 6, ап. 63, с предмет на дейност:
вът реш но т ърг овска и външ ноиконом и ческа
дейност, търговия с промишлени, хранителни,
битови стоки, дрехи и аксесоари, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, пътнически и товарни транспортни
превози в страната и в чужбина, реклама и дизайн, маркетингова, информационна и издателска
дейност, ноу-хау, кафетерия, ресторантьорство и
хотелиерство, всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Кръстина Благоева Атанасова, Тонка Кирилова
Стоилова, Ирина Кирилова Захариева-Ламмерс и
Ванко Кирилов Делчев и се управлява и представлява от Кръстина Благоева Атанасова и Тонка
Кирилова Стоилова заедно поотделно.
2297
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18521/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кралев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна
2, бл. 42, вх. Б, ет. 6, ап. 39, с предмет на дейност:
производство и търговия с мебели и със стоки
за населението, външнотърговска дейност – внос,
износ, реекспорт, бартерни, компенсационни и
други специфични външнотърговски сделки и
операции, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Тодор Костадинов Кралев, който го
управлява и представлява.
2298
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17960/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Анелия Вълчева“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
ул. Димчо Дебелянов 14, вх. А, ап. 7, с предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Анелия Христова Вълчева, която го
управлява и представлява.
2299
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18333/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Арийн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Чаталджа
54, ет. 1, ап. 11, с предмет на дейност: сделки с
недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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внос и износ на стоки, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, консултантски
услуги и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мохамед Мансур, който го управлява
и представлява.
2300
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17850/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Полар
мода“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, ул.
Горазд 16, бл. 2, ап. 11, с предмет на дейност: интернет услуги, търговия със стоки и услуги, внос,
износ, реекспорт, търговско представителство и
посредничество на наши и чуждестранни фирми
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Васил Юриев Йорданов и Генадий
Иванович Узунов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
2301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18348/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сан Рино 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Лагера, ул. Смолянска 18,
вх. Б, ет. 2, ап. 17, с предмет на дейност: туристически дейности, ресторантьорство и хотелиерство,
туроператорска дейност, туристическа агентска
дейност, строителство, обменни бюра, маркетинг,
търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски
услуги, внос и износ, транспортни услуги, спедиционни, складови, лицензионни сделки, лизингова
дейност, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, сделки с недвижими имоти, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Мирослав Стоянов Кастеллиев, който
го управлява и представлява.
2302
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18510/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Езет консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Хиподрума, бл. 42, вх. Б, ет. 1, с предмет на
дейност: счетоводни, финансови и посреднически услуги, както и други дейности, позволени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Евдокия Георгиева Арсова, която го
управлява и представлява.
2303
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чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18388/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Ан – Мари“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 144, вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: козметика, фризьорство, маникюр и
педикюр, ресторантьорство, кафетерии и хотелиерство, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
туристически, консултантски и административни
услуги, търговско представителство и посредничество, рекламни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мариета Иванова Николова и Анета Цоцова Танова,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
2304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от
10.VІ.2010 г. по ф. д. № 6686/94 вписва промяна за „БА ДЖВ – Балкан Пасифик трейдинг
груп“ – ООД: удължава срока за ликвидацията с 1 г.
6020

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на Спортен клуб
х удожествена гимнастика „Илиана – Е.ОН“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на спортния клуб на 9.ІХ.2010 г. в
14 ч. в заседателната зала на клуба, ул. Тодорини
кукли 47, Спортен център „Герена“, при следния
дневен ред: 1. отчет за спортно-състезателната
2009 – 2010 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3.
приемане бюджет на клуба за 2010 г.; 4. промени
в устава на СКХГ „Илиана – Е.ОН“; 5. избор на
управителен съвет; 6. предложение за отпадане
на Е.ОН от името на клуба; 7. текущи.
6015
13. – Управителният съвет на Спортен клуб
художествена гимнастика „Левски – плюс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на спортния клуб на 9.ІХ.2010 г. в 13 ч.
в заседателната зала на клуба, ул. Тодорини
кукли 47, Спортен център „Герена“, при следния
дневен ред: 1. отчет за спортно-състезателната
2009 – 2010 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3.
приемане бюджет на клуба за 2010 г.; 4. избор
на управителен съвет; 5. текущи.
6016
19. – Управителният съвет на сдружение
„Зонта клуб Варна“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
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на 10.ІХ.2010 г. в 18 ч. във Варна, клуб „Сий
Сайд“, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
за дейността на сдружението за периода юни
2008 г. – юни 2010 г.; 2. приемане бюджета на
сдружението за 2010 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 25.ІХ.2010 г. в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6032
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Футболен клуб „Левски – 96“,
гр. Главиница, област Силистра, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 27.VІІІ.2010 г. в 16 ч. в заседателната зала на
Общинския съвет – гр. Главиница, ул. Витоша
44, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
за дейността на управителния съвет за периода
2007 – 2009 г.; 2. отчет за финансовата дейност
на ФК „Левски – 96“ за периода 2007 – 2009 г.;
3. промяна във вида на сдружението от частна
полза в сдружение с общественополезна дейност;
4. отмяна на действащия устав; 5. приемане на
нов устав; 6. освобождаване на действащия управителен съвет; 7. избор на ръководни органи:
управителен съвет; председател на УС; контролен
съвет; 8. приемане на нови членове; 9. разни.
6031
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Спортен клуб Център за бойни
изкуства „Пътят“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.ІХ.2010 г. в
18 ч. в Пловдив, ж.к. Тракия, СОУ „Черноризец
Храбър“ – физкултурен салон, при следния дневен
ред: 1. промени в управителния съвет на сдружението; 2. промени в устава на сдружението; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
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32. – Управителният съвет на сдружение
„Център за регионално развитие и иновации в
Родопите“, с. Триград, област Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.ІХ.2010 г. в 10 ч. в с. Триград, ул. Младост 6,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2009 и 2010 г.; 2. избор на нов управителен
съвет и председател на УС; 3. приемане на нови
членове на сдружението; 4. план за работата на
сдружението за 2010/2011 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение
на членовете в с. Триград, ул. Младост 6.
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