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ЗАКОН

за изменение на Закона за Националния архивен фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм.,
бр. 19, 42, 78, 92, 93 и 103 от 2009 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 43
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В т. 11 думите „и упълномощава директорите на държавните архиви за осъществяване
на такива сделки“ се заличават.
2. В т. 14 запетаята след думите „експертнопроверочна комисия“ се заменя със съюза „и“,
а думите „и съответните експертни комисии
в държавните архиви“ се заличават.
§ 2. В глава втора, в наименованието на
раздел II думата „териториални“ се заменя с
„регионални“.
§ 3. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Структурата на Държавна агенция
„Архиви“ включва централни и регионални
държавни архиви. Регионалните държавни архиви се определят с Устройствения правилник
на Държавна агенция „Архиви“.“
§ 4. Член 20 се отменя.
§ 5. В чл. 21 думата „общински“ се заменя
с „обществени“, а думите „за периода след
1878 г.“ се заличават.
§ 6. Член 23 се отменя.
§ 7. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Обект на дейността на регионалните държавни архиви са определените за
постоянно запазване документи на областните
администрации, на общините на територията
на съответния регион, на териториалните
структури на държавните органи и на други
държавни и общински институции, намиращи
се на територията на региона, на органи и
организации с местно значение, както и документалното наследство на значими личности
от местно значение.“

§ 8. Член 26 се отменя.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Превантивният, текущият и последващият контрол по изпълнението на задълженията по този закон се осъществяват от
председателя на агенцията или оправомощени
от него длъжностни лица.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 10. В чл. 43, ал. 2 думите „директорите на
съответните държавни архиви“ се заменят с
„председателя на Държавна агенция „Архиви“.
§ 11. В чл. 47, ал. 2 думите „директора на
приемащия ги държавен архив“ се заменят с
„председателя на Държавна агенция „Архиви“.
§ 12. В чл. 55, ал. 5 думите „от експертните оценителни комисии на приемащите
ги архиви“ се заменят с „по ред, определен
с Устройствения правилник на Държавна
агенция „Архиви“.
§ 13. В чл. 100, ал. 2 думите „или от директорите на държавните архиви, когато им
е възложено от председателя на агенцията“
се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Регионалните държавни архиви са
правоприемник на документите на Софийски
държавен архив и териториалните държавни
архиви, на техните пасиви, активи и други
права и задължения.
§ 15. Правоотношенията на служителите на териториалните държавни архиви се
уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда,
чл. 87а от Закона за държавния служител и в
съответствие с определените с Устройствения
правилник на Държавна агенция „Архиви“
структура и числен състав.
§ 16. Законът влиза в сила от 12 юни 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86
и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27
и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г.,
бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ и
Агенцията по заетостта обменят информация
при условия и по ред, определени в сключено
между тях споразумение.“
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 8 думите „изследванията на пазара
на труда“ се заменят с „изследване и прогнозиране на пазара на труда“.
2. Създава се нова т. 11:
„11. възнаграждения на външни експерти за участие в комисии за провеждане на
изпити за придобиване на професионална
квалификация;“.
3. Досегашните т. 11, 12 и 13 стават съответно т. 12, 13 и 14.
4. Създава се т. 15:
„15. разходи по заповеди за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 „Насърчаване на икономичес
ката активност и развитие на пазар на труда,
насърчаващ включването“ и 2 „Повишаване
на производителността и адаптивността на
заетите“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, когато тези разходи
са верифицирани от Управляващия орган,
платени са и са допустими по този закон.“
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 2 думата „молба“ се заменя
със „заявление“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца
след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 – 5
и 7 и при условие че нямат задължения към
бюджета поради неспазване изискванията
на договорите, сключени при участието им
в програми, мерки и обучения, финансирани
със средства за активна политика на пазара
на труда, включително по програми на Европейския съюз.“
§ 4. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
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„(3) А генцията по заетостта осигурява
достъп до информацията по ал. 2, т. 1 чрез
електронната си страница. Съдържанието на
достъпната информация се определя с правилника за прилагане на този закон.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.
§ 5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Работодателите обявяват задължително в териториалните поделения на
Агенцията по заетостта свободните работни
места за лица, работещи по трудово правоотношение, в администрация по смисъла
на Закона за администрацията, в държавни
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон и в общински предприятия.
(2) В срок до 14 работни дни от датата
на обявяване на работното място по ал. 1
териториалните поделения на Агенцията по
заетостта насочват търсещи работа лица,
отговарящи на изискванията за заемане на
работното място.“
§ 6. В чл. 25, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. програми за заетост.“
§ 7. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) За регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на
работа могат да кандидатстват физически и/
или юридически лица, които отговарят на
следните условия:
1. нямат парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията,
или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване;
2. не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация, а
за лицата по ал. 2 – не се намират в подобна
процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове;
4. нямат наложени административни наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за нарушения
на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2 в период три
години преди датата на кандидатстване за
регистрация;
5. членовете на управителните и/или контролните органи на юридическите лица:
а) не са лица с налагани наказания по чл. 81,
ал. 1 или 2 за нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4
и ал. 7, т. 2 в период три години преди датата
на кандидатстване за регистрация;
б) не са били членове на управителни и/
или контролни органи на лица, на които са
налагани наказания по чл. 81, ал. 1 или 2 за
нарушения на чл. 28, ал. 1, 3, 4 и ал. 7, т. 2
в период три години преди датата на кандидатстване за регистрация.
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(2) Лицата, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария, доказват обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3
съобразно законодателството на държавата
по регистрация.“
§ 8. В чл. 28 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Лицата по чл. 27, ал. 2, т. 2 задължително предоставят в Агенцията по заетостта
информация за обявените при тях свободни
работни места и за работните места, които
вече са заети или е отпаднала необходимостта
за намиране на кандидат:
1. когато посредникът разполага с електронен регистър за наличните работни места,
достъпен в интернет пространството, той предоставя права за връзка с него чрез интернет
страницата на Агенцията по заетостта;
2. когато посредникът не разполага с електронен регистър за наличните работни места,
достъпен в интернет пространството, той се
задължава да ги обяви чрез регистрацията им
в „Е-трудова борса“ на интернет страницата
на Агенцията по заетостта.
(10) Агенцията по заетостта осигурява достъп до информацията по ал. 9 чрез интернет
страницата си. Съдържанието, условията и
редът за обмен на информация между Агенцията по заетостта и лицата по чл. 27, ал. 2,
т. 2 се определят с правилника за прилагане
на този закон.“
§ 9. В чл. 30а се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 4 и 5 се изменят така:
„4. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Трудова
злополука и професионална болест“, фонд
„Общо забол я ва не и ма й ч и нс т во“ върх у
пол у ченото, вк лючи телно начисленото и
неизплатено, брутно трудово възнаграждение
или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението
по т. 3 и 6, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване, както и за фондовете
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване и Националната здравноосигурителна каса;
5. дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Безработица“ върху полученото,
вк лючително начисленото и неизплатено,
брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение,
включително възнаграждението по т. 3 и 6,
съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално
осигуряване;“
б) в т. 11 думите „и 49а“ се заличават;
в) точки 14 и 15 се отменят;
г) в т. 21 думите „и чл. 49а, ал. 4“ се заличават.
2. В ал. 2:
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а) в т. 2 думите „на лицата по чл. 48а, 49
и 49а“ се заменят с „на лицата по чл. 49“;
б) в т. 5 думите „и чл. 49а, ал. 1“ се заличават;
в) в т. 8 думите „14, 15 и“ се заличават;
г) в т. 13 думите „и чл. 49а, ал. 1“ се заличават.
§ 10. В чл. 30б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „териториалното поделение на Агенцията по заетостта
и“ се заменят с „Агенцията по заетостта чрез
териториалното поделение и“;
б) в т. 4 думите „или по чл. 48а“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „лицето по чл. 48а“ и
запетаята след тях се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Предоставянето на средства по чл. 30а
се извършва, при условие че същите разходи
не са финансирани от други източници.“
§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерският съвет, Министерството
на труда и социалната политика и Агенцията
по заетостта, отделни министерства и други
държавни институции или областни администрации и социалните партньори, както и
юридически лица с нестопанска цел, регис
трирани по реда на глава трета от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел,
съвместно със социалните партньори могат
да разработват и предлагат за финансиране
и реализиране програми за увеличаване на
заетостта, свързани с приоритетите на национални стратегически документи за развитие и
Националния план за действие по заетостта,
както и програми за заетост, ограмотяване,
професионално обучение и обучение по ключови компетентности на групи в неравностойно
положение на пазара на труда.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ежегодно по решение на Националния
съвет за насърчаване на заетостта се съставя
комисия за оценка и подбор на програми/
проекти, предлагани по реда на ал. 1 и чл. 25
и 33. В състава на комисията влизат представители на представителните организации на
работниците и служителите на национално
равнище, представителните организации на
работодатели те на национа лно равнище,
Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Условията
и редът на работа и функциите на комисията
се определят с правилника за прилагане на
този закон.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2, изречение второ след думите „по
ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „както
и програми за заетост и обучение на лицата,
освободени от работа в резултат от масови
уволнения“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регионалните програми за заетост и
обучение се разработват по инициатива на
областните и общинските администрации,
социалните партньори и други юридически
лица и се представят периодично за одобряване в комисиите по заетостта към областните
съвети за развитие. Комисиите по заетостта
предлагат одобрените регионални програми
за заетост и обучение за финансиране при
условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на този закон.“
§ 13. В чл. 41, изречение първо думите „но
за не повече от 6 месеца“ се заменят с „но за
не повече от 9 месеца“.
§ 14. В чл. 42а, ал. 3, т. 3 думата „молба“
се заменя със „заявление“.
§ 15. В чл. 47, ал. 1 думите „и молба от
лицето“ се заменят с „и заявление от лицето“.
§ 16. Член 48а се отменя.
§ 17. В чл. 49, ал. 2 думите „правата си по
ал. 1, по чл. 47 или по чл. 49а“ се заменят с
„правата си по ал. 1 или по чл. 47“.
§ 18. Член 49а се отменя.
§ 19. В чл. 49б думите „На лицата по
чл. 47, 49 и 49а“ се заменят с „На лицата по
чл. 47 и 49“.
§ 20. В чл. 50 думите „за срок 12 месеца“ се
заменят със „за срок не повече от 12 месеца“.
§ 21. В глава шеста, раздел VІІІ се създава
чл. 55д:
„Чл. 55д. За всяко разкрито „зелено работно
място“, на което е наето безработно лице с
непрекъснато поддържана регистрация не помалко от 6 месеца, насочено от поделение на
Агенцията по заетостта, на работодателя се
предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за
времето, през което лицето е било на работа,
но за срок не повече от 12 месеца.“
§ 22. В чл. 56 ал. 1 се изменя така:
„(1) Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни
или професионално ориентиране, могат да
ползват средства по този закон, ако нямат
изиск уем и п у бл и ч н и за д ъ л жен и я, н я мат
задължения за неизпълнение на сключени
договори по прогр ами, мерки и обучения,
както и по проекти по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, и за работодателите мярката е допустима по Закона
за държавните помощи.“
§ 23. В чл. 62, ал. 3, изречение първо думите „може да“ се заличават.
§ 24. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. лицата по чл. 48 и 49;“.
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2. В т. 4 след думите „към квалификацията
им“ се добавя „или притежаваните от тях
компетентности“.
§ 25. В чл. 76, ал. 2 думите „лицата по
чл. 27, ал. 2, т. 2“ се заменят с „лицата, извършващи посредническа дейност и услуги
по наемане на работа“.
§ 26. В чл. 81 ал. 2 се изменя така:
„(2) На физически и/или юридически лица,
извършващи посредническа дейност и услуги
в нарушение на изискванията за осъществяване на дейността, се налага глоба, съответно
имуществена санкция, в размер от 1000 до
2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500
до 5000 лв.“
§ 27. В чл. 82 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На рабо тодател, наел по т ру дово
правоотношение чужденец без разрешение
за работа или без регистрация в Агенцията
по заетостта, или на местно лице, приело
на работа командирован чужденец без разрешение за работа или без регистрация в
Агенцията по заетостта, както и на чужденец,
извършващ трудова дейност без разрешение
за работа или без регистрация в Агенцията
по заетостта, и на командирован в Република
България чужденец в рамките на предоставяне на услуги без разрешение за работа или
без регистрация в Агенцията по заетостта,
се налага глоба или имуществена санкция
в размер, определен по чл. 48 от Закона за
чужденците в Република България, освен ако
не подлежи на по-тежко наказание.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) На работодател, който не е декларирал
в Агенцията по заетостта в законоустановения срок наемането на работа на граждани
на трети държави, които не са получили
разрешение за постоянно пребиваване на
територията на Република България и са
членове на семейство на български граждани или на граждани на Европейския съюз,
на държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, които по
силата на сключени международни договори
с Европейския съюз имат право на свободно
движение, се налага глоба или имуществена
санкция в размер от 1000 до 2500 лв., а при
повторно нарушение – от 2500 до 5000 лв.“
§ 28. В чл. 84 думите „лицата по чл. 48а“
и запетаята след тях се заличават.
§ 29. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя
лично срещу подпис, а при невъзможност да
му се връчи, се изпраща по пощата с препо-
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ръчано писмо с обратна разписка. В случаите,
когато лицето не бъде намерено на адреса
на управление, на постоянния му адрес или
на адреса по месторабота, връчването се
извършва, като на таблото за обявления и
на официалната интернет страница на органа по чл. 75, ал. 2 се поставя съобщение за
съставянето на акта, подлежащ на връчване.
(3) В случаите по ал. 2 актът за установяване на административно нарушение се смята
за връчен след изтичане на 7-дневен срок от
поставянето на съобщението или публикуването му на официалната интернет страница
на органа по чл. 75, ал. 2.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 30. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 34 и 35:
„34. „Външен експерт по чл. 16, т. 11“ е
физическо лице, предложено от работодател за
участие в комисия за провеждане на изпити за
придобиване на професионална квалификация
и включено в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
Критериите и редът за включване в списъка
се определят от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта.
35. „Зелени работни места“ са работни
места, разкрити в икономически дейности,
свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването
на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра
на околната среда и водите и министъра на
труда и социалната политика.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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за изменение и допълнение на Закона за
храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм.,
бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99
и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96
от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и
69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г.
и бр. 23 и 25 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 4а се създава ал. 4:
„(4) Забранява се влагането на продукти
и съставки, които се състоят, съдържат или
са произведени от ГМО при производството
на детски храни.“

§ 2. Създава се чл. 9а:

„Чл. 9а. Забранява се рекламирането на
генетично модифицирани храни чрез реклами
или други форми на търговски съобщения,
в които като изпълнители участват деца или
които представят деца, употребяващи тези
храни, и/или са предназначени за детска
аудитория.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Директива 2001/18/
ЕО“ се добавя „наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 1830/2003“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случай че храната съдържа или се
състои от ГМО в съотношение над допустимата
прагова норма, определена в Регламент (ЕО)
№ 1830/2003, видът, количественото съдържание, уникалният идентификатор на ГМО
и думите „Съдържа ГМО“ задължително се
изписват на опаковката с размер не по-малък
от 25 на сто от опаковката, с главни букви, с
контрастен на останалата част от текста цвят.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Условията и редът, при които храните
могат да носят етикет „БЕЗ ГМО“, се определят с наредбата по ал. 4.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Към заявлението по ал. 3 производителите на храни прилагат декларация по образец,
удостоверяваща влагането или невлагането
на съставки и добавки в храната, както и
компоненти на дадена съставка, и вещества,
които присъстват в крайния продукт, макар
и в променена форма, произведени от ГМО
при производство на храни в обекта.
(5) Алинея 4 не се прилага за търговците, включително заведенията за обществено
хранене.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“, а думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9 и в тях думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 7“.
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5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 11.
§ 5. В чл. 12а, ал. 2 думите „ал. 7 и 8“ се
заменят с „ал. 9 и 10“.
§ 6. В чл. 13, ал. 1 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 6“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 7“.
§ 7. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. информацията по чл. 12, ал. 4;“.
2. Досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 6, 7 и 8.
§ 8. В чл. 15, ал. 1 думите „т. 2, 3, 5 и 6“
се заменят с „т. 2, 3, 5, 6 и 7“.
§ 9. Създава се чл. 19б:
„Чл. 19б. (1) Прода жбата на генетично
модифицирани храни се извършва по ред,
определен в наредбата по чл. 10, ал. 4.
(2) Забранява се разпространението и продажбата на генетично модифицирани храни
в детските ясли, детските кухни, детските
градини и училищата.“
§ 10. В чл. 21а се създават ал. 4 и 5:
„(4) Производителите изискват и съхраняват
резултати от лабораторни анализи, представени по чл. 23з и изискванията на Регламент
(ЕО) № 1830/2003, за доставените генетично
модифицирани съставки и добавки, както и
компоненти на дадена съставка, и вещества,
предназначени за влагане в храните.
(5) Производителите вземат проби с цел
удостоверяване на съответствието със заявената информация по чл. 12, ал. 4 с периодичност, определена във внедрената система за
управление на безопасността на храните или
система за анализ на опасностите и критични
контролни точки по чл. 18, ал. 1.“
§ 11. В чл. 23, ал. 2 думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“.
§ 12. В чл. 23а, ал. 1 се създава т. 6:
„6. поддържа електронен регистър за дейността си в интернет страницата на Министерството на здравеопазването.“
§ 13. В чл. 23в, ал. 5, т. 4 думите „ал. 3“
се заменят с „ал. 4“.
§ 14. В чл. 23е, ал. 5, т. 2, буква „д“ и в т. 3
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 15. В чл. 23з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „в писмен вид“ се
добавя „в придружаващите партидата документи и на етикета на продукта“.
2. В ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с
„ал. 4“, а след думите „Регламент 1829/2003“
се добавя „и Регламент (ЕО) № 1830/2003“.
§ 16. В чл. 24 се създава ал. 4:
„(4) При внос на храни, съдържащи или
състоящи се от ГМО, вносителят задължително
представя информацията в придружаващите
партидата документи за вида и количественото
съдържание на ГМО.“
§ 17. В чл. 27 се създава ал. 5:
„(5) Официалният контрол се извършва и по
сигнали и жалби на граждани. При установени
нарушения, за които са дадени предписания
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или наложени глоби или имуществени сан
кции, производителите и търговците заплащат такса за извършената проверка в размер,
утвърден с тарифа по чл. 36в.“
§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „15 000“ се заменя с
„25 000“.
2. В ал. 2 числото „35 000“ се заменя с
„50 000“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон производителите на храни
подават декларацията по чл. 12, ал. 4 за регис
трираните обекти за производство на храни.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон производителите на храни
привеждат внедрените системи за управление
на безопасността на храните или системи за
анализ на опасностите и критични контролни точки в съответствие с изискванията на
този закон.
§ 20. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от
1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26,
86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и
41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от
2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34,
59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13, 53 и 59 от
2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г. и бр. 12,
32, 82 и 85 от 2009 г.) се правят следните
допълнения:
1. В чл. 50, ал. 1 след думата „Нарушенията“ се добавя „по чл. 48 и 49“.
2. Създава се чл. 51:
„Чл. 51. (1) На преработвател или изкупвач, одобрен по схема за подпомагане на
земеделски продукти съгласно регламент на
Европейския съюз или наредба, издадена на
основание на този закон, който не изпълни
задължението си да преработи земеделските продукти, получени съгласно условията
на схемата, в продуктите или в сроковете,
определени в регламента или наредбата, се
налага имуществена санкция. Размерът на
имуществената санкция е от 100 до 500 лв.
за всеки хектар земеделска земя, от който е
добита непреработената продукция.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с
актове на определени от министъра на земеделието и храните служители, а наказателните
постановления се издават от министъра на
земеделието и храните или от оправомощено
от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда на Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 21. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30,
38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от
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2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г. и бр. 42 и 50
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8 се създава ал. 9:
„(9) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за
дете, са длъжни да не допускат участието му
в реклами или други форми на търговски съобщения за генетично модифицирани храни.“
2. В чл. 45 се създава ал. 14:
„(14) Родител, настойник, попечител или
друго лице, което полага грижи за дете, който
наруши чл. 8, ал. 9, се наказва с глоба от 250
до 500 лв. за първо нарушение, а при повторно
нарушение – с глоба от 500 до 1000 лв.“
3. В чл. 46, ал. 2 думите „чл. 45, ал. 5, 6,
8, 10, 11 и 12“ се заменят с „чл. 45, ал. 5, 6,
8, 10, 11, 12 и 14“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6208

УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България
и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество
(2006 г.), приет от ХLI Народно събрание на
21 юли 2010 г.
Издаден в София на 28 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия
за финансово сътрудничество (2006 г.)
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.),
подписана на 7 юни 2010 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6214
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УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за отпускане на безвъзмездно финансиране
от Фонда за институционално развитие в
подкрепа на инстит уционалната реформа
в горския сектор за изпълнение на проект
IDF № TF-096228 между правителството на
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие, приет от ХLI
Народно събрание на 21 юли 2010 г.
Издаден в София на 28 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда
за институционално развитие в подкрепа на
институционалната реформа в горския сектор
за изпълнение на проект IDF № TF-096228
между правителството на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие
в подкрепа на институционалната реформа
в горския сектор за изпълнение на проект
IDF № TF-096228 между правителството на
Република България и Международната банка
за възстановяване и развитие, сключено на
31 май 2010 г. чрез размяна на писма.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6213

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Протокола от
20 05 г. към Конвенци ята за преследване
на незаконните действия, насочени срещу
сигурността на морското корабоплаване и
на Протокола от 2005 г. към Протокола за
преследване на незаконните действия, на-
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сочени срещу сигурността на неподвижни
платформи, разположени върху континенталния шелф, приет от ХLI Народно събрание
на 21 юли 2010 г.
Издаден в София на 28 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола от 2005 г. към
Конвенцията за преследване на незаконните
действия, насочени срещу сигурността на
морското корабоплаване и на Протокола от
2005 г. към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурност
та на неподвижни платформи, разположени
върху континенталния шелф
Чл. 1. Ратифицира Протокола от 2005 г.
към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността
на морското корабоплаване (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 43 от 1999 г., обн., ДВ,
бр. 48 от 2003 г.), подписан на 14 октомври
2005 г. в Лондон.
Чл. 2. Ратифицира Протокола от 2005 г.
към Протокола за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността
на неподви ж ни платформи, разположени
върху континенталния шелф (ратифициран
със закон – ДВ, бр. 43 от 1999 г., обн., ДВ,
бр. 48 от 2003 г.), подписан на 14 октомври
2005 г. в Лондон.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 21 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

УКАЗ № 222
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за лечебните заведения, приет от ХLI Народно
събрание на 23 юли 2010 г.
Издаден в София на 28 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ВЕСТНИК
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.;
изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114
от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62
от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 59 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59
от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и
101 от 2009 г. и бр. 38 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2а ал. 1 се изменя така:
„(1) В медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите
медицински училища може да се извършва
лечебна и диагностична дейност при провеждане на практическо обучение на студенти и
докторанти по медицина, дентална медицина
и фармация, следдипломно обучение на лекари
и лекари по дентална медицина, както и при
извършване на научна дейност.“
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лечебните заведения по чл. 8, ал. 1,
т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ се учредяват от:
1. физически лица – лекари и лекари по
дентална медицина;
2. еднолични търговци или еднолични
търговски дружества, регистрирани от лекари
и лекари по дентална медицина; в случаите,
когато лечебното заведение се учредява като
еднолично търговско дружество, едноличният
собственик управлява и представлява лечебното заведение.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „психична“ се заменя с
„психиатрична“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Лечебните заведения за стационарна
психиатрична помощ могат да предоставят
социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо думата „стандартите“ се заменя с „медицинските стандарти“ и в изречение второ думата „Стандартите“
се заменя с „Медицинските стандарти“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Контролът върху лечебните заведения
за спазване на стандартите по ал. 1 и изискванията по чл. 19, ал. 2 и 3 се осъществява от
контролните органи, посочени в този закон,
Закона за здравето и Закона за здравното
осигуряване.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2, буква „в“ думите „дентален център“ се заличават;
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б) създава се т. 4:
„4. дентални центрове.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към лечебните заведения по ал. 1, т. 2,
букви „в“ и „г“ и т. 4 могат да се откриват до
10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.“
§ 6. В чл. 9 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. център за психично здраве;“.
2. Създават се т. 3а и 3б:
„3а. център за кожно-венерически заболявания;
3б. комплексен онкологичен център;“.
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дентален център“ се
заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дентален център е лечебно заведение, в
което не по-малко от трима лекари по дентална
медицина с различни признати специалности
осъществяват първична и специализирана
извънболнична дентална помощ.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава т. 4в:
„4в. диспансеризация;“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Лечебното заведение за болнична помощ по ал. 1 извършва дейността си:
1. в съответствие с утвърдените по реда на
чл. 6, ал. 1 медицински стандарти и правилата
за добра медицинска практика;
2. при осигуреност на лечебното заведение
за болнична помощ с медицински специалисти
на основен трудов договор;
3. при наличие на определените в медицинските стандарти по чл. 6, ал. 1 технически
изправна медицинска апаратура и техника на
територията на съответното лечебно заведение.
(3) Лечебното заведение за болнична помощ
по ал. 1 осигурява непрекъснато 24-часово
изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно разрешението по
чл. 47, включително и на медицинска помощ
при спешни състояния.
(4) Финансирането на медицинската помощ
при спешни състояния по ал. 3 се извършва
по ред и методика, определени от министъра
на здравеопазването, в рамките на средствата,
предвидени в бюджета на Министерството на
здравеопазването за съответната календарна
година.“
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В болницата за активно лечение могат
да се откриват структури за долекуване и
продължително лечение или рехабилитация.
(3) Дейността по ал. 2 може да се извършва
след издаване на разрешението по чл. 47.“
§ 11. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Многопрофилна болница е
лечебно заведение, което има отделения или
клиники най-малко по две медицински специалности.
(2) Специализирана болница е лечебно заведение, което има отделения или клиники по
една медицинска или дентална специалност.
(3) В специализирана болница могат да
се откриват структури и по специалности с
преобладаваща хирургична, терапевтична,
клинико-диагностична или друга насоченост
и по анестезиология и интензивно лечение,
осигуряващи осъществяването на специалността, по която болницата е специализирана.
(4) Специалностите по ал. 1 – 3 и тяхната
насоченост се определят по реда на чл. 181,
ал. 1 от Закона за здравето.“
§ 12. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Център за психично здраве е
лечебно заведение, в което лекари с помощта
на друг персонал извършват следните дейности:
1. спешна психиатрична помощ;
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства;
3. периодично наблюдение и консултации
на лица с психични разстройства и домашен
патронаж;
4. психотерапия и психо-социална рехабилитация;
5. психиатрична и психологична експертна
дейност;
6. създаване и поддържане на регионална
информационна система на лица с психични
разстройства за нуждите на регистъра по
чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето;
7. промоция, превенция и подобряване
психичното здраве на населението;
8. информиране на общественост та по
проблемите на психичното здраве;
9. научноизследователска дейност в област
та на психичното здраве.
(2) Лечебната дейност в центъра за психично здраве се ръководи от лекар с призната
специалност по психиатрия и с квалификация
по здравен мениджмънт.
(3) Центърът за психично здраве се състои
от следните звена: приемно-диагностични; за
спешна и мобилна психиатрична помощ; за
активно лечение на лица с тежки психични
разстройства, които могат да са специализирани по пол, възраст, профил на заболяването или друг признак; рехабилитационни и
ресоциализационни, включително за трудова
терапия.
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(4) Към центъра за психично здраве могат да се откриват легла за диагностичен и
лечебен престой.
(5) Центърът за психично здраве може да
предоставя социални услуги по реда на Закона
за социалното подпомагане.
(6) Устройството, дейността и вътрешният
ред на центъра за психично здраве се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя
по ал. 2.“
§ 13. Създават се чл. 26а и 26б:
„Чл. 26а. (1) Център за кожно-венерически
заболявания е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват
следните дейности:
1. диагностика, лечение и рехабилитация
на лица с остри и хронични дерматологични
заболявания;
2. периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително
животозастрашаващи булозни дерматологични
заболявания (форми на пемфигус);
3. диагностика, лечение и профилактика
на лица със сексуално предавани инфекции;
4. периодично изготвяне на анализ на
епидемиологичните показатели за сексуално
предаваните инфекции и оценка на качеството
и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;
5. експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите
заболявания;
6. промоция, превенция и подобряване
на сексуалното здраве на населението и на
кожно-венерическите заболявания;
7. информиране на общественост та по
проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
8. научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожновенерическите заболявания.
(2) Лечебната дейност в центъра за кожно-венерически заболявания се ръководи от
лекар с призната специалност по кожни и
венерически болести и с квалификация по
здравен мениджмънт.
(3) Центърът за кожно-венерически заболявания се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети и подпомагащи
дейността им звена.
(4) Към центъра за кожно-венерически
заболявания могат да се откриват до 10 легла
за диагностичен и лечебен престой.
(5) Устройството, дейността и вътрешният
ред на центъра за кожно-венерически заболявания се уреждат с правилник, утвърден от
ръководителя по ал. 2.
Чл. 26б. (1) Комплексен онкологичен център
е лечебно заведение, в което лекари с помощта
на друг персонал извършват следните дейности:
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1. активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;
2. периодично наблюдение, консултации
и проследяване на болните с онкологични
заболявания и преканцерози;
3. регистрация и диспансеризация на болни
с онкологични заболявания и преканцерози;
4. създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания
район и за нуждите на Националния раков
регистър;
5. промоция и превенция на онкологичните
заболявания;
6. информиране на общественост та по
проблемите на онкологичните заболявания;
7. експертна и консултативна дейност в
областта на онкологията и медицинската
онкология;
8. научноизследователска дейност в област
та на онкологията;
9. провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската
онкология;
10. реализиране на комплексни програми
за обучение и специализация по онкология,
медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;
11. осъщест вяване на консул тации по
проблемите на онкологичните заболявания
в обслужвания район;
12. извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.
(2) Лечебната дейност в комп лексни я
онкологичен център се ръководи от лекар
с призната специалност по онкология или
медицинска онкология и с квалификация по
здравен мениджмънт.
(3) Комплексният онкологичен център има
следната структура:
1. диагностично-консултативен блок, който
се състои от специализирани диагностично-консултативни кабинети, лаборатории и
отделения без легла по образна диагностика,
патоанатомия и нуклеарна медицина;
2. стационарен блок, който се състои
от отделения, съответстващи на основните
методи от комплексното лечение – медицинска онкология, лъчелечение, онкологична
хирургия;
3. звено за регистрация и профилактика
на онкологичните заболявания;
4. аптека за задоволяване на собствените
си нужди.
(4) В комплексния онкологичен център
могат да се откриват легла за долекуване,
продължително лечение, рехабилитация и
палиативни грижи.
(5) Комплексни ят онкологичен цент ър
може да предоставя социални услуги по реда
на Закона за социалното подпомагане.
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(6) Устройството, дейността и вътрешният
ред на комплексния онкологичен център се
уреждат с правилник, утвърден от ръководителя по ал. 2.“
§ 14. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „заболявания“ се
поставя запетая и се добавя „специфични
грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Домовете за медико-социални грижи
могат да предоставят социални услуги по
реда на Закона за социалното подпомагане.“
§ 15. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Хосписът е лечебно заведение,
когато в него медицински и други специалисти осъществяват палиативни грижи за
терминално болни пациенти.
(2) Лечебната дейност в хосписа, регистриран по този закон, се ръководи от медицински
специалист.
(3) Устройството, дейността и вътрешният
ред на хосписа – лечебно заведение, се уреждат с правилник, утвърден от ръководителя
по ал. 2.
(4) Хосписите – лечебни заведения, могат
да предоставят социални услуги по реда на
Закона за социалното подпомагане.“
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „диспансерите“ се заменя
с „центровете за психично здраве, центровете
за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове“.
2. Създават се ал. 3 – 7:
„(3) За изработване на областната здравна
карта министърът на здравеопазването назначава комисия, която включва областния
управител, един представител на регионалния
център по здравеопазване, един представител
на регионалната инспекция за опазване и
контрол на общественото здраве, двама представители на районната здравноосигурителна
каса, по един представител на районната
колегия на Българския лекарски съюз, районната колегия на Българския зъболекарски
съюз и регионалната колегия на Българската
асоциация на професионалистите по здравни
грижи, един представител на представителните
организации за защита правата на пациентите и по един представител на общините в
съответната област, на чиято територия има
лечебно заведение за болнична помощ.
(4) Представителите на общините по ал. 3
се определят по реда на Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Представителите на представителните организации за защита правата на пациентите се
избират и освобождават от организациите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето.
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(5) За всяка област картата обхваща общините съгласно списъка по чл. 6, ал. 2 от
Закона за здравното осигуряване.
(6) При израбо т ванет о на област ни т е
здравни карти комисията по ал. 3 е длъжна да
съобрази достъпа до медицинско обслужване
на населението, живеещо в труднодостъпните
и отдалечените райони.
(7) Всяка областна комисия представя на
министъра на здравеопазването изготвената
областна здравна карта и цялата първична
информация, използвана за създаването є,
както и предложения за преструктуриране
на лечебните заведения за болнична помощ.“
§ 17. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна,
първична и специализирана извънболнична и
болнична помощ и съответствието на лечебните
заведения с изискванията по чл. 19, ал. 2 и 3.
(2) Лечебните заведения за болнична помощ
се финансират със средства от републиканския
бюджет или от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса само за дейността
на клиники и отделения, за които е установено съответствие с изискванията по ал. 1 и
по реда на чл. 34, ал. 4.
(3) Лечебните заведения за болнична помощ
се финансират със средства от републиканския
бюджет или от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за дейността на
клиники и отделения, за които не е налице
съответствие с изискването по чл. 19, ал. 2,
т. 2 при условията и по реда на чл. 59, ал. 12
от Закона за здравното осигуряване.“
§ 18. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Областните здравни карти
съдържат:
1. географск ите граници на здравните
райони;
2. вида, броя, дейността и разпределението
на лечебните заведения по отделните нива
на медицинското обслужване в областта, без
тези по чл. 32, ал. 2, т. 2;
3. необходимия минимален брой на лекарите и лекарите по дентална медицина в
извънболничната помощ по специалности;
4. минималния и максималния брой легла
за активно лечение (терапевтични, хирургични, педиатрични, акушеро-гинекологични и
легла за интензивно лечение) и за долекуване
и продължително лечение;
5. лечебните заведения за болнична помощ,
с които Националната здравноосигурителна
каса задължително сключва ежегодно договори по смисъла на Закона за здравното
осигуряване.
(2) Разпределението на броя на леглата
по ал. 1, т. 4 се определя съобразно броя на
населението в областта по ред, определен в
методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
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(3) При израбо т ването на методиката
по ал. 2 министърът на здравеопазването е
длъжен да съобрази достъпа до медицинско
обслужване на населението.“
§ 19. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Националната здравна карта се
изработва от национална комисия, назначена
от министъра на здравеопазването, който е
председател на комисията.
(2) Националната здравна карта съдържа:
1. съдържанието на областните здравни
карти по чл. 31, ал. 1 след съгласуването и
утвърждаването им от министъра на здравеопазването;
2. необходимия брой центрове за спешна
медицинска помощ, центрове за трансфузионна
хематология, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, лечебни заведения
за лечение на онкологични заболявания, с
изключение на комплексните онкологични
центрове, лечебни заведения за лечение на
инфекциозни болести, включително особено
опасни инфекциозни болести и домове за
медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични
грижи за деца;
3. националните здравни приоритети;
4. лечебните заведения за болнична помощ,
с които Националната здравноосигурителна
каса задължително сключва ежегодно договори
по смисъла на Закона за здравното осигуряване за осигуряване на достъпна медицинска
помощ;
5. минималния и максималния брой легла
за активно лечение (терапевтични, хирургични,
педиатрични, акушеро-гинекологични и за
интензивно лечение) и за долекуване и продължително лечение на лечебните заведения
по т. 1 и 2;
6. списък на лечебните заведения за болнична помощ, които не подлежат на приватизация.“
§ 20. Член 33 се отменя.
§ 21. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „се вземат предвид и
акредитационните оценки“ се заменят със
„се отчита съответствието с изискванията по
чл. 19, ал. 2 и 3“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Националната здравна карта по ал. 1 е
задължителна за разпределението на лечебните
заведения по чл. 29, ал. 1 и за финансирането
на заплащаните от Националната здравноосигурителна каса медицински дейности, с
изключение на лечебните заведения по чл. 8,
ал. 1, създадени от лекари по дентална медицина по реда на този закон.“
§ 22. В чл. 35 се създават ал. 4 и 5:
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„(4) Издаването на правилника по ал. 3 се
извършва след проверка от регионалния център
по здравеопазване и регионалната инспекция
за опазване и контрол на общественото здраве
относно спазването на медицинските стандарти и на здравните изисквания, удостоверени
с документите и по реда на чл. 47, ал. 4.
(5) В случаите, когато лечебното заведение
ще извършва вземане и присаждане на органи,
тъкани и клетки, издаването на правилника
по ал. 3 се извършва и след проверка от
Изпълнителната агенция по трансплантация
и издадено по реда на чл. 47, ал. 6 удостоверение.“
§ 23. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лечебните заведения по чл. 8, ал. 1,
т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ се учредяват
като еднолични търговски дружества или еднолични търговци, след което се регистрират
по реда на чл. 40. В случаите, когато лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“
и т. 2, буква „а“ се учредяват от физически
лица – лекари и лекари по дентална медицина,
те се регистрират само по реда на чл. 40.“
§ 24. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „диспансерите“ се заменя
с „центровете за психично здраве, центровете
за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 26, ал. 1“ се
добавя „чл. 26а, ал. 1, чл. 26б, ал. 1, чл. 27,
ал. 1“.
3. В ал. 3 думата „диспансери“ се заменя
с „центрове за психично здраве, центрове за
кожно-венерически заболявания, комплексни
онкологични центрове“.
§ 25. В чл. 39, ал. 3 думите „стоматологичният факултет“ се заменят с „медицинският факултет или факултетът по дентална
медицина“.
§ 26. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „актуално удостоверение за
търговска регистрация“ се заменят с „данни
за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския
регистър“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. свидетелство за съдимост – за лицата,
членове на управителните и контролните
органи на лечебното заведение;“
в) точки 8, 9 и 11 се отменят;
г) точка 12 се изменя така:
„12. документи за платена държавна такса
по чл. 41, ал. 3 от този закон и по чл. 46 от
Закона за здравето, а в случаите по ал. 5 – и
документ за платена държавна такса по чл. 11,
ал. 6 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки.“
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2. Алинея 2 се отменя.
3. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) В деня на постъпване на заявлението за
регистрация по ал. 1 и 7 регионалният център
по здравеопазване изпраща по служебен път
искане до съответната регионална инспекция
за опазване и контрол на общественото здраве
за извършване на проверка относно спазването на здравните изисквания от лечебното
заведение.
(4) В 14-дневен срок от постъпване на искането по ал. 3 регионалната инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве
издава хигиенно заключение за обекта. В
заключението се посочва дали обектът съответства на здравните изисквания, а при
несъответствия се дават предписания и се
определя срок за отстраняването им.
(5) В случаите, когато лечебното заведение
ще извършва вземане и присаждане на тъкани
и клетки, регионалният център по здраве
опазване в деня на постъпване на заявлението
по ал. 1 изпраща по служебен ред искане до
Изпълнителната агенция по трансплантация
за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти
от лечебното заведение.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) В 14-дневен срок от постъпване на
искането по ал. 5 Изпълнителната агенция
по трансплантация издава удостоверение. В
удостоверението се посочва дали лечебното
заведение може да извършва вземане и присаждане на тъкани и клетки в съответствие
с утвърдените медицински стандарти, а при
несъответствия се дават предписания и се
определя срок за отстраняването им.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея:
а) в т. 2 думите „лекарите – преподаватели по стоматология“ се заменят с „лекарите
преподаватели и лекарите – преподаватели
по дентална медицина“;
б) точка 3 се отменя.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) При непълноти на представените документи по ал. 1 и 7 в 14-дневен срок директорът
на регионалния център по здравеопазване
уведомява писмено лицето за това и определя
срок за отстраняването им.“
7. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) В 14-дневен срок от получаване на
документите по ал. 4 и 6 или от отстраняване на непълнотите по ал. 8 директорът на
регионалния център по здравеопазване издава
удостоверение за регистрация на лечебното
заведение или удостоверение за извършване
на лечебната дейност по чл. 2а.“
§ 27. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

а) в текста преди т. 1 думата „общодостъпен“ се заменя с „публичен“;
б) в т. 4 думите „име, паспортни данни,
единен граждански номер, адрес“ се заменят
с „име от документа за самоличност“;
в) в т. 5 думите „име, паспортни данни,
единен граждански номер, адрес“ се заменят
с „име от документа за самоличност“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „чл. 40, ал. 3, т. 2“
се заменят с „чл. 40, ал. 7, т. 2“.
§ 28. В чл. 44 ал. 1 се изменя така:
„(1) Директорът на регионалния център
по здравеопазване прави мотивиран отказ
за регистрация:
1. при непълноти на представените документи по чл. 40 и неотстраняването им в срока,
определен по реда на чл. 40, ал. 8;
2. когато лице, представляващо лечебното
заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е
реабилитирано, или е лишено от правото да
упражнява определена професия или дейност;
3. когато регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве констатира неспазване на здравните изисквания,
които не са отстранени в определения от нея
срок;
4. когато Изпълни телната агенци я по
трансплантация констатира неспазване на
утвърдените медицински стандарти, които
не са отстранени в определения от нея срок.“
§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрацията на лечебно заведение
се заличава:
1. когато районната колегия на съсловната
организация е заличила от регистъра лекаря
или лекаря по дентална медицина, учредил
лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква
„а“ и т. 2, буква „а“;
2. при установено нарушение по чл. 3, ал. 4;
3. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
4. при осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти
и здравни изисквания;
5. при неосъществяване на дейност повече
от 6 месеца;
6. при настъпване на обстоятелствата по
чл. 44, ал. 1, т. 2;
7. по искане на лечебното заведение;
8. при прекратяване на юридическото лице,
при смърт на регистрирания или поставянето
му под запрещение.“
2. В ал. 2, т. 2 думите „стоматологичния
факултет“ се заменят с „медицинския факултет
или факултета по дентална медицина“.
3. В ал. 4 думите „по ал. 1, т. 1, 2 и 5“ се
заменят с „по ал. 1, т. 1 – 6 и ал. 2, т. 4“.
§ 30. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думата „диспансерите“ се заменя
с „центровете за психично здраве, центровете
за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове“.
2. В ал. 3 след думите „лечебните заведения“ се добавя „за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, както и
условията и реда за откриване на структури
по чл. 20, ал. 2“.
§ 31. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Разрешение за осъществяване
на дейност от лечебните заведения по чл. 46,
ал. 1 се издава след представяне на заявление
до министъра на здравеопазването, към което
се прилагат:
1. данни за Единния идентификационен
код на дружеството или кооперацията от
Търг овск и я рег ис т ър, а за д ру жес т вата,
регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, или в държава, страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална
рег ис т ра ц и я по на ц иона л но т о за конодателство, издаден от компетентен орган на
съответната държава;
2. правилникът за устройството, дейността
и вътрешния ред на лечебното заведение;
3. диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал. 1 съответно
и диплома, свидетелство или удостоверение
за квалификация по здравен мениджмънт
или диплома, или свидетелство за призната
специалност по медицинска информатика и
здравен мениджмънт или по икономика на
здравеопазването;
4. данните от документа за самоличност – за
членовете на изпълнителните и контролните
органи на лечебното заведение;
5. свидетелство за съдимост – за лицата,
членове на управителните и контролните
органи на лечебното заведение;
6. разрешението от компетентния държавен
орган, когато в лечебното заведение ще се
използва медицинско оборудване с източник
на йонизиращо лъчение;
7. удостоверението за вписване в регистъра
на Българския лекарски съюз, съответно на
Българския зъболекарски съюз – за членовете
на изпълнителните или контролните органи,
които са лекари или лекари по дентална
медицина;
8. документи за платена държавна такса
по чл. 49, ал. 3 от този закон и по чл. 46 от
Закона за здравето, а в случаите по ал. 6 – и
документ за платена държавна такса по чл. 11,
ал. 6 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в регионалния център по здравеопазване.
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(3) В деня на постъпване на заявлението
регионалният център по здравеопазване изпраща по служебен път искане до регионалната
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве за извършване на съвместна
проверка относно спазването на изискванията
на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по
чл. 28а, ал. 3 и на утвърдените медицински
стандарти.
(4) В 30-дневен срок от постъпване на
искането по ал. 3 регионалният център по
здравеопазване и регионалната инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве
издават съответно удостоверение и хигиенно
заключение за изпълнение на изискванията
на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по
чл. 28а, ал. 3 и на утвърдените медицински
стандарти, а при несъответствия дават предписания и определят срок за отстраняването им.
(5) В случаите, когато лечебното заведение ще извършва вземане и присаждане на
органи, тъкани и клетки, Министерството на
здравеопазването в деня на постъпване на
заявлението от регионалния център по здравеопазване изпраща по служебен път искане до
Изпълнителната агенция по трансплантация
за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти в
областта на трансплантацията от лечебното
заведение.
(6) В 30-дневен срок от постъпване на
искането по ал. 5 Изпълнителната агенция
по трансплантация издава удостоверение. В
удостоверението се посочва дали лечебното
заведение може да извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти,
а при несъответствия се дават предписания и
се определя срок за отстраняването им.
(7) В едноседмичен срок от изтичането
на срока по ал. 4 и 6 регионалният център
по здравеопазване изпраща на министъра
на здравеопазването документите по ал. 1,
2, 4 и 6.
(8) При непълноти на представените документи по ал. 1 министърът на здравеопазването в 30-дневен срок уведомява писмено лицето
за това и определя срок за отстраняването им.
(9) До отстраняване на непълнотите срокът
по чл. 48, ал. 1 спира да тече.
(10) При необходимост длъжностни лица,
определени от министъра на здравеопазването, могат да извършат проверка относно
спазването на изискванията по ал. 3.“
§ 32. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тримесечен срок от подаване на
документите по чл. 47 министърът на здравеопазването издава разрешение за осъществяване на дейността на лечебното заведение
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или прави мотивиран отказ за издаването му.
В разрешението за осъществяване на лечебна
дейност се вписват:
1. пълното наименование на лечебното
заведение по търговска регистрация – за търговските дружества и кооперации;
2. Единният идентификационен код на лечебното заведение (за търговските дружества и
кооперации) и единен регистрационен номер;
3. дейностите съответно по чл. 19, чл. 20,
ал. 2, чл. 24, 25, 26, 26а, 26б, 27 и 28а;
4. нивото на компетентност на съответните
структури;
5. медицинските специалности, по които
лечебното заведение осъществява дейност;
6. клиниките и отделенията, в които се
осъществява дейността, както и клиникодиагностичните структури, с техните нива
на компетентност;
7. адресът, на който се осъществява дейността.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Министърът на здравеопазването издава
мотивиран отказ:
1. при непълноти на представените документи по чл. 47 и неотстраняването им
в определения по реда на чл. 47, ал. 8 срок;
2. когато лице, представляващо лечебното
заведение, е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е
реабилитирано, или е лишено от правото да
упражнява определена професия или дейност;
3. когато се констатират несъответствия
със здравните изисквания, утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1, наредбата по
чл. 46, ал. 3 и правилника по чл. 28а, ал. 3,
които не са отстранени в срока по чл. 47, ал. 4;
4. когато Изпълни телната агенци я по
трансплантация констатира неспазване на
утвърдените медицински стандарти, които
не са отстранени в определения от нея срок.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 33. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В Министерството на здравеопазването се води регистър на лечебните заведения,
получили разрешение за лечебна дейност.
Регистърът е публичен и съдържа:
1. номер и дата на разрешението за лечебна
дейност;
2. данни за лечебното заведение – име, седалище, капитал, Единен идентификационен
код и единен регистрационен номер, адрес на
осъществяване на дейността;
3. ниво на компетентност на съответните
структури;
4. име от документа за самоличност – за
лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;
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5. видове лечебни дейности, за които е
издадено разрешението;
6. дата на отнемане на разрешението и
основанието за това;
7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Средствата от таксите по ал. 3 се разходват за създаване, поддържане и водене на
регистъра по ал. 1, както и за обучение на
служителите от централната администрация
на Министерството на здравеопазването.“
§ 34. В чл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) Промени във вписаните в разрешението
обстоятелства по чл. 48, ал. 1 се правят по
реда на чл. 46, ал. 2 и 3 и чл. 47.“
§ 35. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. се нарушава глава трета, раздели I, II
и III и глава четвърта, раздели III и IV от
Закона за здравето;“
б) създават се т. 4 и 5:
„4. е установено повторно нарушение на
утвърдените медицински стандарти по чл. 6,
ал. 1;
5. не е започнало или е спряно извършването на лечебна дейност в продължение на
6 месеца.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 4 разрешението се отнема с писмена мотивирана заповед
на министъра на здравеопазването в частта
му за осъществяване на лечебна дейност по
медицинската специалност, за която е установено нарушение на утвърдения медицински
стандарт.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след цифрата „2“ се добавя „и 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 36. В чл. 56, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. има висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“
по медицина, дентална медицина, икономика
или право;“.
§ 37. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Клиниките, отделенията и медикодиагностичните лаборатории имат ниво на
компетентност, определено в съответствие с
утвърдените медицински стандарти по чл. 6,
ал. 1. Нивото на компетентност се определя
по ред и критерии, определени в наредбата
по чл. 46, ал. 3.“
§ 38. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „основна
или профилна“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 39. Създава се чл. 60а:
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„Чл. 60а. Консултативните кабинети извършват прегледи и прием на пациенти, нуждаещи се от хоспитализация или контролни
прегледи след дехоспитализация.“
§ 40. В чл. 63, ал. 5 след думите „т. 3“ се
добавя „и 4“.
§ 41. В чл. 65 се създава ал. 3:
„(3) Директорът на център за спешна медицинска помощ, на център за трансфузионна
хематология, на лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ и на дом за медико-социални грижи, в който се осъществяват
медицинско наблюдение и специфични грижи
за деца, се атестира на всеки три години от
комисия, назначена от министъра на здравеопазването. Редът за провеждане на атестацията се определя в съответния правилник
по чл. 35, ал. 3.“
§ 42. В чл. 69, ал. 2 се създава т. 10:
„10. осигуряват условия за активно взаимодействие на лечебното заведение с Агенцията
за социално подпомагане и нейните териториални звена по въпросите на превенцията на
изоставянето на деца и на насилието над деца.“
§ 43. В чл. 79, ал. 1, т. 2 думите „сестринските кадри в лечебното заведение“ се заменят
с „медицинските специалисти в лечебното
заведение с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и „професионален бакалавър“.
§ 44. В чл. 80 се създава ал. 3:
„(3) Лечебното заведение за болнична помощ е длъжно да осигури лекари с призната
специалност на основен трудов договор по
съответната специалност.“
§ 45. В чл. 82 думите „извън тези по чл. 5,
ал. 1“ се заличават.
§ 46. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лечебните заведени я за болнична
помощ, диализните центрове, центровете за
трансфузионна хематология, центровете за
спешна медицинска помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични
центрове, домовете за медико-социални грижи,
медико-диагностичните и медико-техничес
ките лаборатории, медицинските центрове,
ден та лните цент рове, медико-ден та лни те
центрове и диагностично-консултативните
центрове и тъканните банки подлежат на
доброволна акредитация за:
1. цялостната медицинска дейност на лечебното заведение;
2. отделните медицински дейности;
3. възможностите за обучение на студенти
и специализанти.“
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Лечебните заведения по ал. 1, които
искат да провеждат обучение на студенти и
специализанти, задължително се акредитират
за дейностите по ал. 1.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 47. В чл. 87 ал. 3 се изменя така:
„(3) Методиката за акредитация съдържа
правилата за формиране на акредитационната
оценка, оценъчна скала и стандартен протокол
за решение.“
§ 48. Член 88 се изменя така:
„Чл. 88. (1) Акредитацията е първоначална
или последваща и се осъществява при условията и по реда, определени с наредбата по
чл. 87, ал. 1.
(2) Първоначална акредитация се извършва
на лечебни заведения или структури, които
са осъществявали дейност по-малко от една
година, съответно по-малко от 6 месеца. Всяка
следваща акредитация е последваща и се извършва след изтичане на срока на присъдената
акредитационна оценка или при промяна на
получената акредитационна оценка, по искане
на лечебното заведение.
(3) Първоначална акредитация не се извършва на центровете и отделенията за трансфузионна хематология, центровете за спешна
медицинска помощ, центровете за психично
здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове,
домовете за медико-социални грижи за деца
и тъканните банки.
(4) Лечебното заведение осигурява необходимите условия и съдейства за осъществяване
на акредитацията.
(5) Акредитиращото се лечебно заведение
заплаща държавна такса за процедурата по
акредитация, определена с тарифа, приета от
Министерския съвет.
(6) Средствата по ал. 5 се разходват за
дейностите по извършване на процедурата
по акредитация.“
§ 49. Създава се чл. 88а:
„Чл. 88а. (1) Акредитацията се осъществява
от Акредитационен съвет, който е специализиран орган по акредитация към министъра
на здравеопазването.
(2) Акредитационният съвет се състои от
13 членове, в т. ч. председател и заместникпредседател.
(3) В състава на Акредитационния съвет се
включват 5 представители на Министерството
на здравеопазването, двама представители
на Националната здравноосигурителна каса,
трима представители на Българския лекарски
съюз и по един представител на Българския
зъболекарски съюз, Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи и
на представителните организации за защита
правата на пациентите.
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(4) Представителите по ал. 3 на Министерството на здравеопазването се определят
от министъра на здравеопазването.
(5) Представителите по ал. 3 на Националната здравноосигурителна каса се определят
от надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
(6) Представителите по ал. 3 на Българския
лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз
и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се определят от
управителния съвет на съответната съсловна
организация.
(7) Представителят по ал. 3 на представителните организации за защита правата на
пациентите се определя от организациите,
признати по реда на чл. 86в от Закона за
здравето.
(8) Министерството на здравеопазването,
Националната здравноосиг у рителна каса,
Българският лекарски съюз, Българският
зъболекарски съюз, Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи и
представителните организации за защита
правата на пациентите определят и по един
резервен член, който може да замества титуляря в състава на Акредитационния съвет
за участие в заседанията и при вземане на
решения.
(9) Акредитационният съвет се създава
със заповед на министъра на здравеопазването, в която се определят председателят и
заместник-председателят, както и размерът на
заседателните възнаграждения. В заповедта
се посочват и резервните членове по ал. 8.
(10) За председател на Акредитационния
съвет се определя представител на Министерството на здравеопазването, а за заместникпредседател – представител на Българския
лекарски съюз.
(11) Организацията на дейността и функциите на Акредитационния съвет се определят
с наредбата по чл. 87, ал. 1.“
§ 50. Член 89 се изменя така:
„Чл. 89. (1) Оценяването на лечебното заведение се извършва съгласно методиката по
чл. 87, ал. 3 по петстепенна оценъчна скала,
която включва положителни оценки – „отлична“, „много добра“, „добра“, „средна“, и
отрицателна оценка – „лоша“.
(2) Положителните акредитационни оценки
се определят за срок от една до пет години.“
§ 51. В глава девета се създава чл. 89а:
„Чл. 89а. (1) Акредитационната оценка се
определя със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на специализирания орган по акредитация към министъра
на здравеопазването.
(2) Заповедта за присъждане на акредитационна оценка съдържа една или няколко от
следните оценки:
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1. оценка на цялостната медицинска дейност на лечебното заведение и срок, за който
тя се присъжда;
2. оценка на отделните медицински и други
дейности на лечебното заведение и срок, за
който тя се присъжда;
3. оценка на обучението на студенти и/или
специализанти в лечебното заведение и срок,
за който тя се присъжда.
(3) В заповедта за определяне на акредитационна оценка за обучение на студенти и/или
специализанти се вписват видът на обучението
и специалностите, по които то се провежда.
(4) Заповедта по ал. 1 подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 52. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо думата „положителна“ се заменя с израза „много добра“
или „отлична“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Средствата за финансиране на обучението на студентите и докторантите се
осигуряват от държавния бюджет в частта
му за образованието и науката, а средствата
за обучение за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването на места,
финансирани от държавата – от държавния
бюджет в частта му за здравеопазването.“
§ 53. Създава се чл. 99а:
„Чл. 99а. Разходите на лечебните заведения за болнична помощ за извършване на
съдебномедицински експертизи и свързания
с тях медицински транспорт се заплащат със
средства от бюджета на съдебната власт по
реда на чл. 403, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт.“
§ 54. В чл. 101, ал. 2 думите „2 и 4“ се
заменят с „и 2“.
§ 55. В чл. 106 се създава ал. 3:
„(3) Държавата може да предоставя субсидии на учредени от общините лечебни заведения за болнична помощ, по предложение
на Националното сдружение на общините в
Република България, в труднодостъпни и/
или отдалечени райони по критерии и ред,
определени в методика на министъра на
здравеопазването, съгласувана с министъра на финансите, в рамките на средствата,
предвидени в бюджета на Министерството на
здравеопазването за съответната календарна
година.“
§ 56. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Единен регистрационен номер“ е десетцифрен код, който се образува от кода на
съответната област (първите две цифри), кода
на съответната община (вторите две цифри),
кода на вида лечебно заведение (следващите
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три цифри) и поредния номер на лечебното
заведение за областта (последните три цифри)
при вписването на лечебното заведение в
регистъра по чл. 49.
2. „Държавно или общинско лечебно заведение“ е и лечебно заведение, чийто капитал
над 50 на сто е на държавата или на общината.
3. „Повторно нарушение“ е нарушение,
извършено в едногодишен срок от влизането
в сила на наказателното постановление, с
което нарушителят е наказан за същото по
вид нарушение.
4. „Терминално болни пациенти“ са лица
с прогресиращи и неизлечими заболявания,
при които прилагането на лечение не променя
неблагоприятната медицинска прогноза по
отношение продължителността на живота.
5. „Труднодостъпен район“ е район с неблагоприятен географски терен – планински,
полупланински и/или с неблагоприятна пътна
инфраструктура и време за достъп до най-близкото лечебно заведение за болнична помощ
над 60 минути със специализиран медицински
автомобилен транспорт.
6. „Отдалечен район“ е район с отдалеченост
от най-близкото лечебно заведение за болнична помощ над 60 минути със специализиран
медицински автомобилен транспорт.
7. „Основен трудов договор“ е трудовият
договор, сключен за определен или неопределен период от време на пълно работно време,
установено за съответната длъжност.
8. „Ниво на компетентност“ са видът и обхватът на осъществяваната лечебна дейност от
съответната структура на лечебното заведение
за болнична помощ и неговият капацитет.
9. „Капацитет“ е максималният обем медицински дейности, които се осъществяват от
съответните клиники и отделения при спазване
на изискванията за осигуреност с медицински специалисти на основен трудов договор,
наличие на определената в медицинските
стандарти технически изправна медицинска
апаратура и техника и в съответствие с утвърдените от министъра на здравеопазването
медицински стандарти.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 57. В Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2010 г. (ДВ, бр. 99
от 2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 4 думата „Управителният“
се заменя с „Надзорният“.
2. В чл. 3, ал. 2 думата „Управителният“
се заменя с „Надзорният“.
3. В чл. 4:
а) в ал. 3 думата „Управителния“ се заменя
с „Надзорния“;
б) в ал. 4 думата „Управителният“ се заменя с „Надзорният“.
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4. В чл. 5 думата „Управителния“ се заменя
с „Надзорния“.
5. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 1 думата „Управителния“ се заменя
с „Надзорния“;
б) в § 6 думата „Управителният“ се заменя
с „Надзорният“;
в) в § 7 думата „Управителният“ се заменя
с „Надзорният“;
г) в § 8 думата „Управителният“ се заменя
с „Надзорният“;
д) в § 10 думата „Управителния“ се заменя
с „Надзорния“.
§ 58. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94, 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 81, 95, 102
от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 59, 82, 95 от 2007 г.,
бр. 13, 102, 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93,
99 и 101 от 2009 г. и бр. 41, 42 и 50 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 96, ал. 2 думите „от диспансери
и“ се заменят с „и от“.
2. В чл. 101:
а) в ал. 1 след думите „За установяване“
се добавя „на временна неработоспособност,
за установяване на“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) При извършване на експертиза на
временната неработоспособност се прави
преценка и дали здравословното състояние
на лицето позволява явяването му пред разследващите органи или пред органите на
съдебната власт, когато се налага явяване
пред тези органи през периода на временната
неработоспособност.“;
в) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Принципите и критериите на медицинската експертиза, редът за установяване
на временна неработоспособност, видът и
степента на увреждане, степента на трайно
намалена работоспособност, потвърждаване
на професионална болест, както и условията
и редът за извършване на медицинска експертиза по чл. 103, ал. 3 се определят с наредба
на Министерския съвет.“
3. В чл. 103:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Освидетелстването на лицето за възможността за явяването му пред разследващите
органи или пред органите на съдебната власт
се извършва от ЛКК, от центровете за спешна
медицинска помощ, от ТЕЛК и от НЕЛК. Освидетелстването се удостоверява с експертно
решение – „Медицинско удостоверение“, по
образец, утвърден от министъра на здраве
опазването и от министъра на правосъдието.“;
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б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. В чл. 105, ал. 1 думите „и диспансери“
се заменят с „центрове за психично здраве,
центрове за кожно-венерически заболявания
и комплексните онкологични центрове“.
5. В чл. 111, ал. 1, изречение второ след
думите „решения за временна неработоспособност“ се добавя „и експертни решения по
чл. 103, ал. 3“.
6. В чл. 112:
а) в ал. 1, т. 2 след абревиатурата „ЛКК“ се
добавя „и центровете за спешна медицинска
помощ“;
б) създава се ал. 10:
„(10) По реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2 – 8
се обжалват и експертните решения по чл. 103,
ал. 3 от заинтересуваните лица и разследващите органи или от органите на съдебната
власт.“
7. В чл. 149, ал. 1 думата „диспансери“ се
заменя с „центрове за психично здраве“.
8. В чл. 153, ал. 2 думите „психиатричните диспансери“ се заменят с „центровете за
психично здраве“.
9. В чл. 156, ал. 2 думите „психиатрични
диспансери“ се заменят с „центрове за психично здраве“.
10. В чл. 180 се създава ал. 4:
„(4) Времето, през което специализантите
се обучават за придобиване на специалност
въз основа на договор за обучение и се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса
за социално осигуряване, се зачита за трудов
стаж.“
11. В чл. 193, ал. 1 се създава т. 3:
„3. повторно нарушаване на реда за извърш ва не на мед и ц и нск а експер т иза по
чл. 103, ал. 3.“
§ 59. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93 и 101 от 2009 г. и бр. 19, 26, 43 и 49
от 2010 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 45, ал. 1, т. 9 думите „и зъботех
ническа“ се заличават.
2. В чл. 59:
а) създават се нови ал. 4 – 6:
„(4) Контролните органи на РЗОК и на Министерството на здравеопазването извършват
проверка за съответствие на дейността на из-
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пълнителите на медицинска помощ – лечебни
заведения за болнична помощ, с критериите
за достъпност и качество на медицинската
помощ по чл. 59в най-малко веднъж годишно.
(5) Със средства от републиканския бюджет
или от бюджета на Националната здравноосигурителна каса се финансира само дейността
на клиники и отделения в лечебни заведения
за болнична помощ, за които е установено
съответствие с критериите по чл. 59в.
(6) При установяване на несъответствие с
критериите по чл. 59в промяната във финансирането на дейността на изпълнителите на
медицинска помощ – лечебни заведения за
болнична помощ, се извършва чрез изменение
и допълнение на договора по ал. 1.“;
б) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
нови ал. 7 и 8.
3. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 24:
„24. „Основен трудов договор“ е основният трудов договор по смисъла на § 1, т. 7
от допълнителната разпоредба на Закона за
лечебните заведения.“
4. В § 77 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 101 от 2009 г.; изм., бр. 19 от
2010 г.) т. 7 се отменя.
§ 60. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.
и бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.) в чл. 403,
ал. 1 се създава т. 4:
„4. условията и реда за заплащане на разходите на лечебните заведения при извършване
на съдебномедицински експертизи и свързания
с тях медицински транспорт.“
§ 61. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,
75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75, 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 22, 23 и 29 от
2010 г.) в чл. 89, ал. 1, т. 3 думите „диспансери
за психиатрични заболявания“ се заменят с
„центрове за психично здраве“.
§ 62. В Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от
2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от
2006 г., бр. 31 от 2007 г. и бр. 41 и 74 от 2009 г.)
в чл. 34а, ал. 1 думите „диспансери с легла“
се заменят с „центрове за трансфузионна
хематология“.
§ 63. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
2007 г.; изм., бр. 19 от 2007 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г. и бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г.) се правят следните
изменения:
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1. В чл. 87, ал. 1 думата „диспансери“ се
заменя с „центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания,
комплексни онкологични центрове“.
2. В чл. 222, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания и
комплексните онкологични центрове;“.
§ 64. В Закона за ограничаване на админис
тративното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; изм., бр. 59 и 107 от 2003 г.,
бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г.,
бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г.,
бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г.
и бр. 25 от 2010 г.) в т. 16 на приложението
към чл. 9, ал. 1, т. 2 думата „диспансери“
се заменя с „центрове за психично здраве,
центрове за кожно-венерически заболявания,
комплексни онкологични центрове“.
§ 65. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53
и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 35 от
2010 г.) в чл. 27, ал. 2 думите „областните
(градските) диспансери за психични заболявания“ се заменят с „центровете за психично
здраве“.
§ 66. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 43 и 49 от 2010 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 9:
„9. спец иа лизан т и т е, кои т о пол у чават
възнаграждение по договор за обучение за
придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда
на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.“
2. В чл. 98 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) Решенията на медицинската комисия
се издават в 14-дневен срок от получаване
от регионалните картотеки на медицинските
експертизи на експертните решения с определена 50 и над 50 на сто трайно намалена
работоспособност след разглеждане на медицинската документация, удостоверяваща
настоящото здравно състояние на лицето,
решенията на ТЕЛК и НЕЛК за определяне
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размера на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на
инвалидизиране и срок на инвалидността.
(6) В случай че медицинската комисия
реши, че експертните решения на ТЕЛК и
НЕЛК са неправилно издадени, председателят
є подава жалба срещу решенията на органите
на медицинската експертиза в 14-дневен срок
от деня на получаването им в съответното
териториално поделение на НОИ. Жалбата
срещу решенията на ТЕЛК се подава пред
НЕЛК, а срещу решенията на НЕЛК – пред
Административния съд – София, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
3. В чл. 110, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. за причинените от тях щети на държавното обществено осигуряване от неправилно
извършени осигурителни разходи и от издадени
документи с невярно съдържание;“.
§ 67. (1) Медицинските стандарти по чл. 6,
ал. 1 и методиката по чл. 31, ал. 2 се утвър
ждават в срок до един месец от влизането в
сила на този закон.
(2) Областните здравни карти се изработват
и националната здравна карта се приема по
реда на този закон в срок до четири месеца
от утвърждаване на медицинските стандарти
по чл. 6, ал. 1.
§ 68. (1) Многопрофилните и специализираните болници, които не отговарят на изискванията на чл. 9, чл. 19, ал. 2 и 3 и чл. 23,
привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на този закон и подават документи за промяна на издадените разрешения
за лечебна дейност до министъра на здраве
опазването в срок до три месеца от влизането
в сила на този закон.
(2) Контролните органи на РЗОК и на
Министерството на здравеопазването в срок
до 1 декември 2010 г. извършват проверка за
съответствие на дейността на изпълнителите
на медицинска помощ – лечебни заведения за
болнична помощ, с изискванията по чл. 19,
ал. 2 и 3 и чл. 23.
(3) При установяване на несъответствие с
изискванията по ал. 2 промяната във финансирането на дейността на изпълнителите на
медицинска помощ – лечебни заведения за
болнична помощ, се извършва чрез изменение
и допълнение на договора по чл. 59, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване.
(4) Лечебните заведения за болнична помощ
се финансират със средства от републиканския
бюджет или от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса само за дейността
на клиники и отделения, за които е установено съответствие с изискванията по ал. 2.
§ 69. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ, които не са привели дейността си в
съответствие с изискванията на този закон
и не са подали документи за промяна на
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издадените разрешения за лечебна дейност в
срока по § 68, ал. 1, могат да се преобразуват
и/или пререгистрират в същия срок в лечебни
заведения за извънболнична помощ.
(2) Преобразуването и/или пререгистрирането на лечебните заведения по ал. 1 се
извършва по реда на Търговския закон и на
чл. 40 след решение на собственика им. Директорът на регионалния център по здраве
опазване издава удостоверение за регистрация
на лечебното заведение за извънболнична
помощ в сроковете по чл. 40.
(3) След издаване на удостоверението за
регистрация по ал. 2 министърът на здравеопазването издава заповед за отнемане на
издадените разрешения за лечебна дейност по
чл. 47 на преобразуваните и/или пререгистрираните лечебни заведения за болнична помощ.
(4) След изтичане на срока по ал. 1 министърът на здравеопазването издава заповед за
отнемане на издадените разрешения за лечебна
дейност по чл. 47 на лечебните заведения за
болнична помощ, които не са се преобразували и/или пререгистрирали по реда на ал. 2.
§ 70. (1) Заварените към влизането в сила
на този закон диспансери се преобразуват и/
или пререгистрират след решение на собственика им и подават документи за издаване на
разрешение за лечебна дейност до министъра
на здравеопазването в срок до три месеца от
влизането в сила на този закон, както следва:
1. диспансерите за психични заболявания – в центрове за психично здраве;
2. диспансерите за пневмо-фтизиатрични
заболявания – в медицински центрове или в
специализирани болници за пневмо-фтизиатрични заболявания;
3. диспансерите за кожно-венерически заболявания – в центрове за кожно-венерически
заболявания;
4. диспансерите за онкологични заболявания – в комплексни онкологични центрове или
в специализирани болници за онкологични
заболявания.
(2) Заварените към влизането в сила на
този закон диспансери продължават да извършват досегашните си дейности по Закона
за лечебните заведения и предвидените в други
закони дейности в срока по ал. 1, ако не са
се преобразували и/или пререгистрирали.
(3) Лечебните заведения, които са правоприемници на диспансерите по ал. 1, продължават
да извършват дейностите по активно издирване, диагностициране, лечение и периодично
наблюдение на болни.
(4) Диспансерите, които не са се преобразували и/или пререгистрирали в срока по ал. 1,
се прекратяват и се извършва ликвидация по
реда на чл. 54, 55 и 56.
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(5) След изтичане на срока по ал. 1 министърът на здравеопазването издава заповед за
отнемане на разрешението за лечебна дейност
на диспансерите по ал. 4.
§ 71. (1) В случаите по § 70, ал. 4 по решение на собственика на съответния диспансер и
собственика на лечебно заведение за болнична
помощ дейността на закрития диспансер, без
недвижимото имущество, може да премине
към съществуваща или новосъздадена клиника или отделение на лечебно заведение за
болнична помощ.
(2) До приключване на ликвидацията по
§ 70, ал. 4 ликвидаторите и лицата, представляващи лечебно заведение за болнична
помощ, към което преминава съответната
дейност по ал. 1, организират прехвърлянето
є и предаването на документацията, свързана
с дейността.
(3) Трудовите правоотношения на лекарите
и медицинските специалисти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и „професионален бакалавър“ по здравни
грижи от диспансерите по ал. 1 се уреждат
при условията и по реда на чл. 123, ал. 1,
т. 7 и ал. 2 от Кодекса на труда, а трудовите
правоотношения на персонала от административните, стопанските и обслужващите звена
на диспансерите по ал. 1 се прекратяват по
реда на Кодекса на труда.
(4) Лечебно заведение за болнична помощ,
към което преминава съответната дейност по
ал. 1, подава документи по реда на чл. 50 за
промяна на разрешението за лечебна дейност
по чл. 47.
§ 72. (1) Хосписите, които не отговарят на
изискванията на чл. 28, привеждат дейността
си в съответствие с изискванията му и подават документи за промяна на издадените
разрешения за лечебна дейност до министъра
на здравеопазването в срок до три месеца от
влизането в сила на този закон.
(2) Пациентите в хосписите по ал. 1, които
не се нуждаят от грижите по чл. 28, ал. 1,
могат да продължат лечението си в домове
за медико-социални грижи.
§ 73. (1) Лечебните заведения или структури,
които до влизането в сила на този закон са
осъществявали дейност повече от една година, съответно повече от 6 месеца, без да са
акредитирани, подлежат само на последваща
акредитация.
(2) Започналите до влизането в сила на
този закон процеду ри по акредитация се
довършват по досегашния ред, освен ако в
14-дневен срок лечебното заведение оттегли
заявлението си за акредитация. Заявлението
за акредитация не може да бъде оттеглено,
ако към деня на влизане в сила на този закон
експертната комисия е внесла в Акредита-
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ционния съвет доклада за външна оценка на
лечебното заведение и проекта за решение
за акредитация.
§ 74. (1) За издаване или промяна на разрешенията за лечебна дейност от министъра
на здравеопазването или за издаване или
промяна на удостоверенията за регистрация в
регионалния център по здравеопазване в срока
по § 68, § 70 и § 72, свързани с привеждане
на дейността на заварените до влизането в
сила на този закон лечебни заведения в съответствие с неговите изисквания, лечебните
заведения не дължат държавна такса.
(2) Лечебните заведения, които имат открити аптеки и са подали в срока по ал. 1
документи за промяна на разрешението за
търговия на дребно с лекарствени продукти,
свързани с промяна на наименование, вид на
търговеца, седалище и адрес на управление,
не дължат държавна такса.
§ 75. (1) Министерството на здравеопазването, регионалните центрове по здравеопазване, регионалните инспекции по опазване
и контрол на общественото здраве и Изпълнителната агенция по трансплантация осигуряват възможност за приемане на заявления
и документи, свързани с регистрацията на
лечебните заведения, издаването на разрешение за лечебна дейност и предоставянето
на информация за извършваната медицинска
дейност от лечебните заведения по електронен
път, при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис
и Закона за електронното управление.
(2) Приемането на заявления и документи по
електронен път се извършва след осигуряване
на съответните технически и организационни
условия, както и на съответните програмни
продукти.
§ 76. (1) Министърът на здравеопазването
привежда в съответствие с този закон наредбата по чл. 87, ал. 1 в срок до два месеца от
влизането му в сила.
(2) Министерският съвет одобрява тарифата по чл. 88, ал. 5 в срок до три месеца от
влизането в сила на този закон.
§ 77. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграфи 9 (относно чл. 19, ал. 4), 53, 60
и 66 (относно чл. 98, ал. 5 и 6), които влизат
в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграф 75, който влиза в сила от
30 септември 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 23 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6253
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на Република България
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Награждавам г-н Дейвид Харис, изпълнителен директор на Американския еврейски
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Министър на външните работи:
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
ОТ 26 ЮЛИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
държавните изисквания за признаване на
придобито висше образование и завършени
периоди на обучение в чуждестранни висши
училища, приета с Постановление № 168 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 69 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от
2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 7:
„(7) Министърът на образованието, младежта и науката утвърждава правилата за
работа на комисията по ал. 2.“
§ 2. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Не се допуска до разглеждане
в заседание на комисията по чл. 7, ал. 2:
1. представен за признаване документ,
който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден
при условията на чл. 4, ал. 1;
2. диплома, издадена от чуж дестранно
висше училище, признато от компетентен
държавен орган на съответната държава по
местонахождение на висшето училище за част
от системата є на светско висше образование,
но обучението е проведено в структури на
територията на друга държава, които не са
открити и не функционират по законоустановения ред.
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(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният
директор на НАЦИД уведомява писмено заявителя или упълномощеното от него лице,
представило документа, за недопускане до
разглеждането му.“
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „2 копия“ се заменят с
„копие“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. оригинал и копие на приложението
към дипломата, както и оригинал и копие
на европейско дипломно приложение, ако
притежават такова;“
в) в т. 8 накрая се поставя точка и запетая
и се създава изречение второ: „когато заявлението се подава от упълномощено лице, то
попълва и представя декларация по образец,
утвърден от министъра на образованието,
младежта и науката, за това, че заявлението
и документите към него са предоставени от
заявителя;“
г) създават се т. 9 и 10:
„9. документ, удостоверяващ промяната в
имената на заявителя, ако е налице такава
промяна;
10. други документи, които според заявителя имат значение за исканото признаване.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Документите по ал. 1, т. 9 и 10, представени
на чужд език, трябва да бъдат придружени с
превод на български.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Подаването на документите по ал. 1
се осъществява лично от заявителя или чрез
упълномощено от него лице в НАЦИД или
по електронен път.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Длъжностно лице от администрацията
на НАЦИД проверява документите по ал. 1
при подаването им и в 14-дневен срок след
проверката заявителят или упълномощеното
от него лице може да получи оригиналите на
документите с изключение на документа за
самоличност, който се връща веднага.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите на подаване на документите
по електронен път към заявлението се прилагат
сканирани копия на изискваните документи,
подписани с универсален електронен подпис.
Заявителят е длъжен в срок 30 дни от подаването им да изпрати в НАЦИД оригиналите
на документите по чл. 8, ал. 1, т. 2 – 5. Ако
до 30-ия ден от подаване на заявлението тези
документи не са представени, заявлението се
счита за оттеглено и процедурата се прекратява.“
§ 4. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Комисията по чл. 7, ал. 2 има
следните функции:
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1. анализира представените дипломи за
висше образование и другите документи,
свързани с признаването му;
2. изисква допълнителна информация и/
или документи от лицето, което следва да ги
представи в срок, определен от комисията, но
не по-дълъг от два месеца считано от датата
на съобщаването;
3. отправя искане за допълнителна информация от висшето училище, издало дипломата
за висше образование, или от компетентните
органи на държавата, в която е придобито
висшето образование;
4. извършва експертна оценка на представените документи;
5. представя на министъра на образованието, младежта и науката или на упълномощено
от него длъжностно лице не по-късно от една
седмица след провеждане на своето заседание протокола, който съдържа становище по
представените за признаване дипломи.
(2) Комисията разглежда направеното искане за признаване на висше образование в срок
два месеца считано от датата на представяне
на всички необходими документи. Срокът
може да се удължи еднократно с времето,
необходимо за получаване на отговор на искането по ал. 1, т. 3.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. вземане на решение за признаване на
образователно-квалификационна степен на
висшето образование с професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата,
за отказ то да бъде признато или за прекратяване на процедурата;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заявителят има право да му бъде издадено и електронно удостоверение, подписано
с електронен подпис, ако е направил такова
искане.“
§ 6. В чл. 12, ал. 2 се създава изречение
второ: „В отказа за признаване на висше образование по ал. 1, т. 1 може да се включи
препоръка за възможните мерки, които лицето да предприеме, за да получи признаване
на по-късен етап, включително полагане на
допълнителни изпити.“
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Процедурата по признаване на
висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища, се прекратява:
1. по писмено искане на заявителя или на
упълномощеното от него лице;
2. в случаите на непредставяне в определения срок на оригиналите на документите,
изискуеми по чл. 8, ал. 6, изречение второ;
3. в случаите на непредставяне в определения срок на изискуемите по чл. 9, ал. 1,
т. 2 документи.
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(2) Процедурата по признаване на висше
образование, п ри доби т о в ч у ж дест ранни
висши училища, се прекратява със заповед
на министъра на образованието, младежта и
науката или на упълномощено от него длъжностно лице.“
§ 8. Създава се раздел ІІа:
„Раздел ІІа
Поправка на очевидна фактическа грешка.
Издаване на д убликат на удостоверение.
Обезсилване на удостоверение
Чл. 14а. (1) Служебно или по молба на
заинтересуваното лице може да се поправят
очевидни фактически грешки, допуснати в
удостоверението по чл. 10, ал. 1, т. 4.
(2) Заинтересуваното лице или лице, упълномощено от него, подава заявление по образец, утвърден от министъра на образованието,
младежта и науката. Заявлението се подава в
НАЦИД или по електронен път, подписано с
универсален електронен подпис.
(3) В случай че производството се инициира служебно, заинтересуваното лице се
уведомява.
(4) Решението за поправка на издаденото
удостоверение подлежи на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
След влизането му в сила заинтересуваното
лице връща оригинала на поправеното удостоверение и му се издава ново удостоверение,
в което е отразена поправката. Поправеното
удостоверение се унищожава.
Чл. 14б. (1) Ако издаденото удостоверение
по чл. 10, ал. 1, т. 4 бъде изгубено или унищожено, министърът на образованието, младежта
и науката по заявление на заинтересуваното
лице издава дубликат.
(2) Заявлението на заинтересуваното лице
се подава по образец, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, в
НАЦИД или по електронен път, подписано
с универсален електронен подпис.
Чл. 14в. (1) Ако с влязъл в сила съдебен
акт бъде установена неистинността на някой
от документите, послужили за основание
за издаване на удостоверението, издаденото
удостоверение се обезсилва с акт на министъра на образованието, младежта и науката.
(2) Производството по обезсилване на издадени удостоверения се извършва служебно
или по искане на заинтересувано лице.“
§ 9. В чл. 17 се създава ал. 3:
„(3) За изпълнението на дейностите във
връзка с академичното признаване НАЦИД
създава и поддържа Единна информационна
система за академично признаване (ЕИС).“
§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 думите „взетите решения на комисията по чл. 7, ал. 2“ се заменят с „издадените
удостоверения и отказите за признаване на
висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища“.
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2. Създават се т. 7 и 8:
„7. поддържа електронна база данни и осигурява достъп до подписаните с електронен
подпис удостоверения за признаване на вис
ше образование, придобито в чуждестранни
висши училища;
8. поддържа електронна база данни на
обезсилените удостоверения за признаване на
висше образование, придобито в чуждестранни
висши училища.“
Преходни разпоредби
§ 11. Постъпилите преди влизането в сила
на постановлението заявления за признаване
на висше образование, за които няма издадени
удостоверения или откази на органа по приз
наването, се разглеждат по досегашния ред.
§ 12. Процедурите по ал. 1, за които са
налице основанията по чл. 7а, ал. 1, т. 1 и 2
от Наредбата за държавните изисквания за
признаване на придобито висше образование
и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, се прекратяват
със заповед на министъра на образованието,
младежта и науката или на упълномощено от
него длъжностно лице.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6267

РЕШЕНИЕ № 535
ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г.

за отменяне на Решение № 879 на Министерския съвет от 2007 г. за предприемане на
действия за прекратяване на концесионни договори за добив на минерална вода, изменено
с Решение № 762 на Министерския съвет от
2009 г., и за даване на съгласие за изменение
и допълнение на концесионен договор за добив
на минерална вода – изключителна държавна
собственост
На основание чл. 17, ал. 1, т. 1, чл. 59, ал. 3 и
чл. 76, ал. 3 от Закона за концесиите, § 28, ал. 4
и 6 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.) във връзка с
Решение от 24 ноември 2009 г. на Софийския районен съд, I гражданско отделение, 44-и състав,
по гражданско дело № 4285 по описа на СРС, I
ГО, за 2008 г., в сила от 7 април 2010 г., чл. 47,
ал. 10 от Закона за водите, Решение № 469 на
Министерския съвет от 2002 г. за предоставяне
на концесия върху част от минералната вода,
обект – изключителна държавна собственост,
от находище „София – Княжево“, София, район „Витоша“, Столична община (ДВ, бр. 70
от 2002 г.), Решение № 83 на Министерския
съвет от 2003 г. за определяне на спечелилия
конкурса кандидат за предоставяне на концесия
върху част от минералната вода от находище
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„София – Княжево“, София, район „Витоша“,
Столична община, област София (ДВ, бр. 16
от 2003 г.), предложение от „Минерална вода
Княжево“ – ЕООД, до Министерството на
околната среда и водите вх. № 26-00-2731
от 20 юли 2009 г. и доклад на министъра на
околната среда и водите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отменя Решение № 879 на Министерския
съвет от 2007 г. за предприемане на действия
за прекратяване на концесионни договори за
добив на минерална вода, изменено с Решение № 762 на Министерския съвет от 2009 г.
2. Дава съгласие да бъде изменен и допълнен концесионният договор от 28 март
2003 г. за предоставяне на концесия за част
от минералната вода от сондаж № С-Кф на
находище „София – К няжево“, обект – изключителна държавна собственост, сключен
с концесионера „Минерална вода – Княжево“ – ООД (преобразу вано в „Минерална
вода Княжево“ – ЕООД, с Решение № 4 на
Софийския градски съд от 12 април 2006 г.
по ф.д. № 1976 от 2001 г.), както следва:
2.1. Определя размера на годишното концесионно плащане, дължимо на базата на
реално ползваното количество минерална
вода и определената с концесионния договор
единична стойност за 1 куб. м минерална
вода, но не по-малко от 80 на сто от предоставения ресурс и определената с концесионния договор единична стойност за 1 куб. м
минерална вода.
2.2. Актуализацията на годишното концесионно плащане се извършва ежегодно считано
от датата на сключване на допълнителното
споразумение по т. 3 по ред, определен в допълнителното споразумение, като единичният
размер на годишното концесионно плащане
за 1 куб. м минерална вода, определено в
концесионния договор, се увеличава с 0,5 на
сто годишно.
2.3. Удължава срока на концесията до
35 години считано от датата на подписване
на концесионния договор – 28 март 2003 г.,
при условие че към момента на изтичането
на първоначалния срок на концесията не е
констатирано неизпълнение от страна на концесионера на задълженията му по договора.
2.4. Задължава концесионера в двугодишен
срок да изгради и поддържа със свои средства съоръжение за обществено ползване на
свободния ресурс минерална вода, невключен
в концесионния договор, чрез изграждане на
чешма за обществено ползване на минерална
вода, както и да подава към чешмата минерална вода с дебит 0,06 л/сек, или 1892 куб. м
годишно, като монтира водомер за отчитане
на подаваните водни количества.
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3. Упълномощава министъра на околната
среда и водите да подпише допълнителното
споразумение с концесионера „Минерална
вода К няжево“ – ЕООД, в съответствие с
т. 2.1 – 2.4 и при условията на § 28, ал. 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.).
4. Ако концесионерът не сключи допълнителното споразумение в съответствие с
т. 2.1 – 2.4 в 6-месечен срок от приемането на
решението, концесионният договор се прек
ратява по право на основание § 28, ал. 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6223

РЕШЕНИЕ № 536
ОТ 23 ЮЛИ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скално
облицовъчни материали – варовици, от находище „Кремона“ – участък „Кален“ и участък
„Кален-изток“, разположено в землището на
с. Кален, община Мездра, област Враца, на
„Илинденски мрамор“ – ООД, София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Кремона“ – участък „Кален“ и участък
„Кален-изток“, разположено в землището на
с. Кален, община Мездра, област Враца, на
„Илинденски мрамор“ – ООД, София.
2. Определя концесионна площ в размер
118 459 кв. м, която включва площите на утвърдените запаси в находище „Кремона“ – участък „Кален“ и участък „Кален-изток“, както
и площите, необходими за осъществяване
на дейността по концесията, при граници
с координати на точките от № 1 до № 17
включително в координатна система „1970 г.“
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
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4. Определя пряко за концесионер „Илинденски мрамор“ – ООД, София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0331
от 14 януари 2008 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива варовици в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
варовици;
5.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
варовици;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след утвърждаване от министъра на околна-
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та среда и водите планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да застрахова за своя сметка и в
полза на концедента обекта по т. 1, ако той
може да бъде застрахован, съгласно Кодекса
за застраховането;
5.2.9. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условията
и в сроковете, определени в концесионния
договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или решение да не се извършва
ОВОС на инвестиционното предложение за
добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Кремона“ – участък
„Кален“ и участък „Кален-изток“, разположено в землището на с. Кален, община Мездра,
област Враца, по реда на Закона за опазване
на околната среда.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. чрез извършване на оценка на съвместимостта на добива
на подземни богатства съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския
съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), както
и изискванията за опазване на културните и
историческите паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Кремона“ – участък
„Кален“ и участък „Кален-изток“ – приложение към концесионния договор, представена
от „Илинденски мрамор“ – ООД, София;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните от концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
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6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление
на минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер 4221 лв. и се представя на концедента в 30-дневен срок от влизането в сила
на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни след изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се представя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
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задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Методиката
за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и
методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство, използвано за
блокове съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „а“
от методиката по т. 9.3, не може да бъде пониско от 10 лв./куб. м, а за останалата част
от добитото подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката – не
по-малко от 0,30 лв./тон, като тези стойности
се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
сумата, определена на базата на 300 куб. м
блокове и 4070 тона остатък скална маса, при
утвърден рандеман на блокове 13,98 на сто и
предвидените в т. 9.4 стойности за единица
добито подземно богатство.
9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, се внася в бюджета на
община Мездра по ред, определен в концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
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10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Илинденски мрамор“ – ООД, София, в 3-месечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Кремона“ – участък „Кален“ и участък „Каленизток“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X (север), м

Y (изток), м

1.

4 695 553,7

8 542 563,8

2.

4 695 600,8

8 542 651,8

3.

4 695 621,4

8 542 688,8

4.

4 695 635,1

8 542 716,0

5.

4 695 660,9

8 542 764,4

6.

4 695 713,1

8 543 007,3

7.

4 695 728,9

8 543 094,7

8.

4 695 637,0

8 543 210,3

9.

4 695 600,9

8 543 221,3

10.

4 695 578,2

8 543 243,8

11.

4 695 518,1

8 543 251,0

12.

4 695 471,7

8 543 034,3

13.

4 695 481,6

8 542 829,9

14.

4 695 482,5

8 542 802,4

15.

4 695 470,9

8 542 717,6

16.

4 695 487,6

8 542 661,2

17.

4 695 515,2

8 542 625,5

6224

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
СЪДИЛИЩА
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 4283/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ню гейт
България“ – ЕООД: вписва като съдружници
Радостина Петрова Арангелова, Анна Радова
Хинова, Жасмина Кирова Колева, Николай Веселинов Куцаров и „Ню естейт България“ – ООД;
вписва промяна в наименованието – „Ню гейт
България“ – ООД; вписва като управител Горян
Василев Върбанов, който ще представлява дружеството заедно и поотделно с досегашния управител Георги Иванов Иванов; вписва нов адрес
на управление – ул. Граф Игнатиев 17, офис 4.
3060
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 5860/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Скош“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Омуртаг 19, и с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Патриша Луиза Грифитс,
която го управлява и представлява.
3061
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 3320/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Кристофър Чалетс“ – ООД: заличава като седалище Варна; вписва ново седалище и адрес на
управление – Банско, ул. Пирин 6.
3062
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 852/2001 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Коела – Н“ – ЕООД: заличава като седалище
Варна; вписва ново седалище и адрес на управление – с. Игнатиево, област Варна, ул. Илия
Димитров 6-ХII-333.
3063
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.ХII.2007 г. по ф.д. № 335/2001 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за
„Транстур“ – ООД: заличава като съдружник
„Ровекс“ – ООД.
3064
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
1.ХII.2007 г. по ф.д. № 1851/2005 вписа заличаването на „НС трейдинг“ – ООД.
3065
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХII.2007 г. по ф.д. № 5964/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Грийнланд инвест“ – ООД,

със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Гривица, бл. 9, вх. А, ет. 4, ап. 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, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, ресторантьорство, хотелиерски, туристически (след получаване на лиценз), рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Румяна Петкова Димитрова и Снежанка
Димитрова Савова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
3066
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 6074/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Плазмени технологии“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър
1, и с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, транспортна, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, софтуерни разработки и програмиране,
програмна, проектантска и информационна дейност и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Джордж Паскалов,
който го управлява и представлява.
3067
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
3.ХII.2007 г. по ф.д. № 5812/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Евроленд България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Владислав Варненчик 16Б, ет. 1, ап. 3, и с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия на едро и
дребно, реекспорт и бартерни сделки, комисионна,
спедиционна, складова и лизингова дейност, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, покупка и производство на
стоки и други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид с цел продажба, битови услуги,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламно-информационна
дейност, консултантска дейност и свързаните с
нея услуги, посредничество при сделки с недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване
на движимо и недвижимо имущество под наем,
туристическа дейност и туристическо представителство в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство. Дружеството е с капитал
5400 лв., със съдружници Кирякос Патихис, Гиоргос Портокалис, Сотиракис Курулос, Кипрос
Папуис, Лоизос Хаджимихаил и Мариос Софрониу
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3068
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.ХII.2007 г. по ф.д. № 2109/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Стефтел“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Алкин Севкан Ахмед
и вписва като такъв Николай Маринов Ников;
вписва нов адрес на управление – кв. Север, бл. 3,
вх. В, ет. 7, ап. 60.
3069
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. № 5919/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ситистрой“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Царевец 7, вх. Г,
ап. 96, и с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно, транспортна дейност, комисионна и
посредническа дейност, търговско представителство, туристическа дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, търговия с недвижими имоти,
производство на стоки, автомивка, автоуслуги,
външнотърговска дейност, строителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян
Николаев Янков и Емануил Жеков Манолов и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3070
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХII.2007 г. по ф.д. № 6019/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вижън инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Чаталджа 14Б, 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,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски услуги (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, посредничество и консултантски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Силвия Василева Апостолова, която
го управлява и представлява.
3071
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 6283/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дмирен“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Дебър 1, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, реклама и фотография, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и реализация
на селскостопанска продукция, производство на
стоки с цел продажба, услуги в областта на бита,
промишлеността и селското стопанство, транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа
дейност, сделки с интелектуална собственост,
научни изследвания и инженерно-технически
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на не-
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движими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Дмитрий
Олегович Сергеев и Ирина Александровна Уткина
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3072
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.ХII.2007 г. по ф.д. № 3511/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„ЖВ – строй“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Валентин Стоянов
Железов и вписва като такъв Георги Куманов
Демирев; вписва нов адрес на управление – ул.
Цанко Церковски 20.
3073
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 5996/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Спасово меншън“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Воден
30, и с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, импорт, експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически
лица, хотелиерски, туристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в страната и в чужбина,
ремонт и реконструкция на обекти, проучване
и внедряване на нови технологии в строителството, инженерингова дейност и маркетинг в
строителството и предприемачество, сделки с
интелектуална собственост и произведения на
изкуството, лизинг и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Дайвид Норман Линч и Марсел
Люсиен Салк и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
3074
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 6047/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Веков дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Иларион Макариополски 10, ет. 6, ап. 17, и с
предмет на дейност: инвестиционно проучване,
проектиране, консултантска дейност, експертизи
и оценки в областта на градоустройството, архитектурата, интериора, дизайна, пластичните
и визуалните изкуства и модерното изкуство,
цялостно инвестиционно проектиране съгласно
ЗУТ във всички части и фази, медийна дейност,
PR дейност и реклама, организиране на търгове
и продажби, създаване, тиражиране, разпространение и популяризиране на произведения на
архитектурата, пластичните, визуалните изкуства
и модерното изкуство, вкл. изготвяне на цялостни проекти, творчески работилници и други
съвременни форми и изяли в същите области на
изкуствата. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Станчо Чеков Веков,
който го управлява и представлява.
3075
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 5057/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Елидан – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 53, вх. 2, ет. 2, ап. 25,
и с предмет на дейност: обучение на водачи на
МПС, посредническа дейност, търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина, внос, износ и
реекспорт, разкриване на оказионни, фирмени и
бутик магазини, рекламна и маркетингова дейност, транспортна дейност – превоз на пътници
и товари по суша, въздух и вода в страната и в
чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, производство и
търговия със стоки за бита, производство и търговия със селскостопанска продукция в страната
и в чужбина, в т.ч. културни видове животни и
птици, организиране на курсове за изучаване на
чужди езици, авторемонтни, автобояджийски и
електроженни услуги, строителство и ремонт,
вътрешна архитектура, всички видове външнотърговска дейност, производство на видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Красимир Димитров Цанев и Елка Димитрова
Цанева и се управлява и представлява от Елка
Димитрова Цанева.
3076
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 962/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Инвест
консулт Р“ – ЕООД: вписва ново наименование
на дружеството – „Комфорт – Р“ – ЕООД; вписва
нов адрес на управление – ул. Капитан Райчо
68, кабинет 10.
3077
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 7.ХII.2007 г. по ф.д. № 4903/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Исен“ – ЕООД: вписва като съдружник Ирена
Динкова Нешовска; вписва промяна в наименованието – „Исен“ – ООД; вписва увеличаване
капитала на дружеството от 5000 лв.на 4 015 000 лв.
3078
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХII.2007 г. по ф.д. № 5990/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Милър инвестмънт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 55, вх. А, ап. 58, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
фирми в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически
(след лиценз), ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Норман Патрик Билър и Невил Фицрой Милър
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
3079
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 5899/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Захир – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Дружба, бл. 10, вх. Б, ап. 15, и с предмет на
дейност: почистване на помещения, рекламни и
информационни услуги, издателска и печатарска
дейност, производство на опаковки, лицензионни
сделки и сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество,
производство на продукти от дървени и селскостопански отпадъци, производство на стоки и
услуги за бита и промишлеността, спедиционни,
превозни и комисионни сделки. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Милен Димитров Христов, който го управлява
и представлява.
3080
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.ХII.2007 г. по ф.д. № 402/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Хеба“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Христо Илиев Чакъров и
вписва като такъв Маринка Минчева Кенарова;
вписва нов предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти.
3081
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 5870/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аптеки
Европа – 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Поп Харитон 1-Б, и с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно ЗЛПХМ. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Дора Йорданова Христова, която го управлява
и представлява.
3082
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