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§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Лиляна Драгиева

НАРЕДБА

за реда и начина на класифициране, опаковане
и етикетиране на химични вещества и смеси
Г л а в а

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 20 АВГУСТ 2010 Г.

за приемане на Наредба за реда и начина на
класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и смеси
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда и
начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и препарати, приета с Постановление
№ 316 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от
2004 г., бр. 50 и 57 от 2005 г., бр. 20 от 2007 г.
и бр. 4 и 51 от 2008 г.).
2. Наредбата за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества, приета с
Постановление № 327 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2004 г.; изм.,
бр. 19 от 2007 г. и бр. 51 от 2008 г.).
3. Наредбата за реда и начина за оценка на
риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества, приета с Постановление
№ 324 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 110 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 53 от 2008 г. и бр. 5 от 2010 г.).
4. Наредбата за реда и начина на внос и
износ на опасни химични вещества и препарати
на територията на Република България, приета
с Постановление № 161 на Министерския съвет
от 2004 г. (ДВ, бр. 63 от 2004 г.).
5. Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или
ограничения при търговия и употреба, приета
с Постановление № 130 на Министерския съвет

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът и начинът за класифициране на
химични вещества и смеси;
2. изискванията за опаковане и етикетиране
на опасни химични вещества и смеси;
3. изискванията за опаковане и етикетиране
на химични смеси, които не са класифицирани
като опасни, но въпреки това могат да представляват специфична опасност;
4. допълнителните изисквания към опаковките и етикетите на някои химични вещества
и смеси;
5. критериите за избор на алтернативно
наименование на вещество, влизащо в състава
на химична смес, което може да се изпише
върху етикета на тази смес.
Чл. 2. Наредбата не се прилага за:
1. следните смеси в завършен вид, предназначени за крайния потребител:
а) лекарствени продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти;
б) козметични продукти;
в) храни, предназначени за хора и животни;
г) медицинските изделия;
2. отпадъците по смисъла на Закона за управление на отпадъците;
3. радиоактивните вещества и ядрените
материали по смисъла на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия;
4. транзитно превозваните през територията на Република България химични вещества
и смеси, които са предмет на митнически
надзор и не се подлагат на обработване или
преработване;
5. превоза на опасни вещества и опасни смеси
с железопътен, автомобилен, вътрешноводен,
морски или въздушен транспорт.
Чл. 3. Всяко лице, което пуска на пазара
химично вещество и/или смес, е длъжно:
1. да се снабди с достъпните данни за свойствата на химичното вещество или сместа,
необходими за класифицирането му;
2. да го класифицира въз основа на физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните му свойства;
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3. да го опакова и етикетира според определената при класифицирането категория или
категории на опасност;
4. да съхранява и предоставя при поискване от контролните органи информацията и
документите, свързани с класифицирането и
етикетирането на химични вещества и смеси,
които не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на вещества и
смеси, за изменение и за отмяна на директиви
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1907/2006, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1272/2008“ (ОВ, L
353 от 31.12.2008 г., стр. 1 – 1355).
Чл. 4. (1) При наличие на нова информация,
че химични вещества и/или смеси, които са
класифицирани, опаковани или етикетирани
в съответствие с разпоредбите на наредбата,
представляват непосредствена и голяма опасност за човешкото здраве и/или за околната
среда министърът на здравеопазването или
оправомощени от него длъжностни лица могат
временно да разпоредят класифицирането им
в друга/и категория/и на опасност или при
необходимост временно да забранят пускането
им на пазара, или да наложат изпълнението
на специални условия.
(2) При налагане на мярка по ал. 1 министърът на здравеопазването незабавно информира
Европейската комисия и държавите – членки
на Европейския съюз, като излага мотивите за
своето решение.
Г л а в а

в т о р а

РЕД И НАЧИН ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ,
ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Раздел I
Класифициране на химични вещества
Чл. 5. (1) Химичните вещества, които не са
включени в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008, се класифицират в една или в повече от категориите
на опасност по чл. 2 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и препарати (ЗЗВВХВП) въз основа на своите
физико-химични, токсикологични и екотоксикологични свойства в съответствие с критериите
по приложение № 1.
(2) Химичните вещества, които са включени в списъка за хармонизирана класификация
и етикетиране на опасни вещества в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, се класифицират в съответствие
с това вписване.
(3) Бележките, придружаващи вписванията,
и информацията, свързана с класифициране
и етикетиране на всяко вписване по ал. 2, са
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посочени в част първа, т. 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4
на приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008.
(4) Когато химичните вещества, включени в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008, попадат и в
рамките на една или повече категории на
опасност, за които няма вписване в посочената таблица, те се класифицират въз основа
на своите физико-химични, токсикологични и
екотоксикологични свойства в съответствие с
критериите по приложение № 1 относно тези
категории на опасност.
(5) Изпитванията на веществата се извършват
в съответствие със:
1. методите на изпитване, посочени в Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май
2008 г. за определяне на методи за изпитване
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006
(ОВ, L 142 от 31.05.2008 г., стр. 1-739), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 440/2008“, или
2. други методи, които отговорят на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006
на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали и за създаване
на Европейска агенция по химикали (REACH)
(ОВ, Специално българско издание 2007 г., глава
13, том 60, стр. 3 – 280), наричан по-нататък
„Регламент (ЕО) № 1907/2006“.
Чл. 6. Лице, което пуска на пазара опасни
химични вещества, посочени в Европейския
инвентаризационен списък на съществуващите
търговски химични вещества (EINECS), които
все още не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
трябва да се снабди с достъпните данни за
свойствата им и въз основа на тази информация
да ги опакова и временно да ги етикетира по
реда на раздели II и III на глава втора.
Чл. 7. При класифициране на химичните
вещества се отчита наличието на опасни вещества като примеси, когато концентрацията
или концентрациите им надвишават определените в чл. 22.
Раздел II
Опаковане на опасни химични вещества
Чл. 8. (1) Всяко лице, което пуска на пазара опасно химично вещество, е длъжно да го
опакова в съответствие с изискванията на този
раздел и на приложение № 1, a вещество, регистрирано по Регламент (ЕО) № 1907/2006 – в
съответствие с информацията, получена по
чл. 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(2) Когато веществото се включи в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 или се вземе решение за невключването му съгласно процедурата по чл. 37 на
същия регламент, ал. 1 не се прилага.
(3) Опаковките на опасните химични вещества и приспособленията за затварянето им
трябва да отговарят на следните изисквания:
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1. да се конструират по начин, който да
не позволява разпиляване или разливане на
съдържанието им, освен в случаите, когато се
изискват специални приспособления за безопасност съгласно приложение № 2;
2. да се изработват от материали, които не
взаимодействат със съдържанието;
3. да са достатъчно здрави, така че да издържат нормалните натоварвания при транспортиране и при работа с тях;
4. контейнерите със заменими приспособления за затваряне да се конструират по начин,
който да позволява многократно затваряне, без
да се разпилее или разлее съдържанието им.
Чл. 9. (1) Опаковките на опасните химични
вещества, които се пускат на пазара за масова
употреба, трябва да отговарят на изискванията
на чл. 8, както и на следните изисквания:
1. всяка опаковка, независимо от вместимостта є, която съдържа опасни химични вещества
и е етикетирана като „силно токсично“, „токсично“ или „корозивно“, трябва да е снабдена
с приспособления за затваряне, които я правят
недостъпна за деца, и да има ясно маркиран
тактилен знак за опасност;
2. всяка опаковка, независимо от вместимостта є, която съдържа опасни химични вещества
и е етикетирана като „вредно“, „изключително
запалимо“ или „леснозапалимо“, трябва да има
ясно маркиран тактилен знак за опасност.
(2) Приспособленията за затваряне, както
и тактилните знаци за опасност по ал. 1, т. 1
и 2 трябва да отговарят и на изискванията на
приложение № 2.
Раздел III
Етикетиране на опасни химични вещества
Чл. 10. (1) Всяко лице, което пуска на пазара
опасно химично вещество в самостоятелен вид
или в смеси, е длъжно да го етикетира на български език в съответствие с изискванията на
този раздел и приложение № 1, a вещество, регистрирано по Регламент (ЕО) № 1907/2006 – в
съответствие с информацията по чл. 12 и 13
от Регламент (ЕО) № 1907/2006, с изключение
на смеси, за които съществуват разпоредби в
други нормативни актове.
(2) Когато веществото се включи в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 или се вземе решение за невключването му съгласно процедурата по чл. 37 на
същия регламент, ал. 1 не се прилага.
(3) На етикета на опасните химични вещества се обозначава:
1. едно от химичните наименования на опасното вещество съгласно таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
или друго международно признато наименование на опасното вещество, когато то не е
включено в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008;
2. ЕС номер, когато такъв е определен по
EINECS или ELINCS;
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3. думите „ЕО етикет“, когато веществото е
включено в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008;
4. наименование, седалище и адрес на управление, включително телефонен номер на
лицето, което пуска химичното вещество на
пазара;
5. символите и знаците за опасност по чл. 11;
6. R-фразите по чл. 12;
7. S-фразите по чл. 13.
Чл. 11. (1) На етикета на опасно химично
вещество, включено в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
се изписват символите и знаците за опасност
в съответствие с таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
(2) На етикета на опасно химично вещество,
което не е включено в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
се изписват символите и знаците за опасност в
съответствие с критериите по приложение № 1.
(3) Графичното изображение на символите за
опасност трябва да отговаря на приложение № 3.
(4) Когато за опасно химично вещество са
определени повече от един символ и знак за
опасност, те се изписват върху етикета, както
следва:
1. при определен символ и знак Т+ или Т
не е задължително изписването на Хi, Xn и C,
освен ако в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 е указано друго;
2. при определен символ и знак C не е задължително изписването на Хi и Xn;
3. при определен символ и знак Е не е задължително изписването на F, F+ и О.
(5) Изписването върху етикета на латинската
буква от знака за опасност не е задължително.
Чл. 12. (1) На етикета на опасно химично
вещество, включено в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
R-фразите се изписват в съответствие с таблица
3.2 на приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008.
(2) На етикета на опасно химично вещество,
което не е включено в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
R-фразите се изписват в съответствие с критериите по приложение № 1.
(3) Текстът на R-фразите трябва да съответства на приложение № 4.
Чл. 13. (1) На етикета на опасно химично
вещество, включено в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
S-фразите се изписват в съответствие с таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008.
(2) На етикета на опасно химично вещество,
което не е включено в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
S-фразите се изписват в съответствие с критериите по приложение № 1.
(3) Текстът на S-фразите трябва да съответства на приложение № 5.
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Чл. 14. На етикета не се изписват R- и S-фрази, когато количеството на опасното химично
вещество в опаковката не надвишава 125 куб.
см и когато веществото е класифицирано като:
1. „дразнещо“, „леснозапалимо“, „запалимо“
и/или „оксидиращо“;
2. „вредно“ и не е предназначено за масова
употреба.
Чл. 15. Върху етикета или опаковката на
опасни химични вещества се забранява поставянето на надписи като „нетоксичен“, „безвреден“
или други надписи, които представят веществото
като безопасно или водят до подценяване на
опасните му свойства.
Чл. 16. (1) Етикетът трябва да бъде здраво
закрепен върху една или повече повърхности
на опаковката, която е в контакт с химичното
вещество, и да е поставен така, че текстът да
се чете хоризонтално, когато тя е поставена в
нормално положение.
(2) Размерите на етикета трябва да отговарят
на посочените в приложение № 6, таблица 1.
(3) Символът за опасност трябва да покрива поне една десета част от повърхността на
етикета, но не по-малко от 1 cm2.
(4) Изискванията на ал. 2 и 3 се отнасят
за информацията, изисквана по този раздел, и
когато се изисква, за допълнителните данни,
свързани с опазването на здравето и безопасната употреба и/или съхранение на опасните
химични вещества.
Чл. 17. (1) Разположението и размерите
на текста, изписан на етикета, трябва да са
такива, че информацията да изпъква ясно на
неговия фон, да бъде разбираема, незаличима,
да се чете лесно и да отговаря на критериите
по приложение № 1.
(2) Цветът и оформлението на етикета или
информацията върху опаковката трябва да са
такива, че символът за опасност и неговият
фон да изпъкват ясно.
Чл. 18. (1) Етикет не се изисква, когато информацията е ясно обозначена върху опаковката
и съответства на изискванията на чл. 16 и 17.
(2) Когато видът и размерът на опаковката
не позволяват да се постави етикет, опаковката
се придружава от листовка, която да отговаря
на изискванията на този раздел.
Чл. 19. (1) В случаите, в които опасните химични вещества имат външна опаковка, която
съдържа една или повече вътрешни опаковки,
изискванията за етикетиране се считат за изпълнени, когато:
1. външната опаковка е етикетирана в съответствие с международните правила за превоз
на опасни товари;
2. вътрешната опаковка/опаковки е етикетирана по реда на наредбата.
(2) В случаите, в които опасните химични
вещества имат само единична опаковка, изискванията за етикетиране се считат за изпълнени, когато:
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1. единичната опаковка е етикетирана в съответствие с международните правила за превоз
на опасни товари и с чл. 10, ал. 3, т. 1 – 4, 6
и 7, чл. 12 и 13;
2. специалните видове опаковки (преносими
газови бутилки и др.) са етикетирани в съответствие с изискванията на приложение № 1, т. 8.
Чл. 20. Изискванията за опаковане и етикетиране не се прилагат за боеприпаси и взривни
вещества, които се пускат на пазара и предизвикват експлозивен или пиротехнически ефект.
Г л а в а

т р е т а

РЕД И НАЧИН НА КЛАСИФИЦИРАНЕ,
ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХИМИЧНИ СМЕСИ
Раздел I
Определяне на опасните свойства на химичните
смеси и основни принципи на класифицирането
и етикетирането им
Чл. 21. (1) Оценката на опасните свойства
на химична смес се извършва въз основа на
нейните физико-химични, токсикологични и
екотоксикологични свойства.
(2) Физико-химичните, токсикологичните
и екотоксикологичните свойства на химична
смес се определят при спазване изискванията
на чл. 24, 25 и 27.
(3) Лабораторните изпитвания на сместа се
извършват във формата, в която тя се пуска
на пазара.
(4) При определянето на опасните свойства
на химичната смес в съответствие с изискванията на чл. 24, 25 и 27 се вземат предвид всички
опасни вещества, които:
1. са включени в таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008;
2. са класифицирани като опасни и временно
етикетирани съгласно чл. 6;
3. са включени в ELINCS.
Чл. 22. Химични вещества по чл. 21, ал. 4,
които са класифицирани като опасни за здравето
и/или околната среда и които влизат в състава
на химична смес, включително като примеси
или добавки, се вземат предвид при оценката
на опасните є свойства, когато концентрациите им са равни или по-високи от граничните
стойности съгласно приложение № 6, таблица
2, освен ако в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или в приложение № 7, част В, или в приложение № 8, част
В, са определени по-ниски стойности и други
стойности не са определени в приложение № 9.
Чл. 23. (1) Класифицирането на химичните
смеси въз основа на степента и характеристиката на опасните им свойства се извършва в
една или в повече от категориите на опасност,
определени в чл. 2 на ЗЗВВХВП.
(2) Класифицирането и етикетирането на
химичните смеси се извършва в съответствие
с критериите по приложение № 1, освен ако в
чл. 24, 25 и 27 или в чл. 33 – 44 са определени
други критерии.
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Чл. 24. (1) Опасните физико-химични свойства, необходими за класифицирането и етикетирането на смесите, се определят в съответствие
с критериите по приложение № 1 и чрез:
1. методите по Регламент (ЕО) № 440/2008,
или
2. приложение № 10 – когато методите по
т. 1 не са подходящи.
(2) Определяне на експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, леснозапалими
и запалими свойства не е необходимо, когато:
1. нито едно от веществата в състава на химичната смес не притежава тези свойства и въз
основа на достъпни данни може да се очаква,
че сместа не притежава такива свойства;
2. при промяна в състава на химична смес
с известен състав научните данни показват,
че повторната оценка на опасностите няма да
доведе до промяна в класификацията.
(3) Определянето на опасните физико-химични свойства на продукти за растителна
защита, необходими за класифицирането им,
се извършва в съответствие с критериите по
приложение № 1 и като се прилагат методите
по Регламент (ЕО) № 440/2008, освен когато
са допустими други международно признати
методи в съответствие с Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита (ДВ,
бр. 81 от 2006 г.).
Чл. 25. (1) Токсикологичните свойства на
химичните смеси се определят:
1. по конвенционален метод съгласно приложение № 8, или
2. в съответствие с критериите по приложение
№ 1, като се прилагат методите по Регламент
(ЕО) № 440/2008, освен когато за продукти за
растителна защита са допустими други международно признати методи в съответствие
с Наредбата за разрешаване на продукти за
растителна защита.
(2) Лицата, които пускат на пазара химична
смес, могат да прилагат методите по ал. 1, т. 2,
когато научнообосновано могат да докажат, че
токсикологичните свойства на сместа не могат
правилно да се определят чрез метода по ал. 1,
т. 1 или въз основа на съществуващи резултати от
изпитвания с животни, при условие че методите
по ал. 1, т. 2 са допустими по Наредба № 15 от
2006 г. за минималните изисквания за защита
и хуманно отношение към опитните животни
и изискванията към обектите за използването,
отглеждането и/или доставката им (ДВ, бр. 17
от 2006 г.) и по Наредбата за разрешаване на
продукти за растителна защита.
(3) Когато за определянето на някои токсикологични свойства се прилагат методите по
ал. 1, т. 2, изпитванията се извършват съгласно
принципите на Добрата лабораторна практика
и при спазване изискванията на Наредба № 15
от 2006 г. за минималните изисквания за защита
и хуманно отношение към опитните животни
и изискванията към обектите за използването,
отглеждането и/или доставката им.
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(4) При спазване изискванията на ал. 6,
когато токсикологичното свойство е определено по ал. 1, т. 1 и 2, за класифициране на
сместа се използват резултатите от методите
по ал. 1, т. 2 с изключение на свойствата
канцерогенност, мутагенност или токсичност
за репродукцията, за които се използва само
методът по ал. 1, т. 1.
(5) Когато някои от токсикологичните свойства на химичната смес не са определени по
ал. 1, т. 2, те трябва да се оценят в съответствие
с методите по ал. 1, т. 1.
(6) Когато може да се докаже:
1. въз основа на данни от епидемиологични проучвания, достоверни научни данни от
проучвания на клинични случаи, както е посочено в приложение № 1, или на оценка на
статистически достоверни данни, като данни
за отравяния и за професионални болести, че
токсичните въздействия при човека се различават от въздействията, установени чрез методите по ал. 1, сместа се класифицира според
въздействието върху човека;
2. въз основа на данни за потенциращо
действие, че оценката по конвенционалния
метод би подценила токсикологичната опасност,
потенциращият ефект се отчита при класифициране на сместа;
3. въз основа на данни за антагонизъм, че
оценката по конвенционалния метод би надценила токсикологичната опасност, наличието
на антагонизъм се отчита при класифициране
на сместа.
Чл. 26. (1) Когато химичните смеси с известен състав, с изключение на продуктите за
растителна защита, са класифицирани чрез
методите по чл. 25, ал. 1, т. 2, ново определяне
на токсикологичните свойства чрез методите
по чл. 25, ал. 1, т. 1 или 2 се извършва, когато:
1. производителят е направил промени в
първоначалната концентрация, изразена като
процент маса/маса или обем/обем на едно или
повече опасни химични вещества, превишаващи
допустимото изменение съгласно приложение
№ 6, таблица 3;
2. производителят е направил промени в
състава на химичната смес, включващи замяната или добавянето на едно или повече
химични вещества.
(2) Ново определяне на свойствата по ал. 1
не се извършва, когато съществуват достоверни научни данни, позволяващи да се направи
оценка, че новото определяне на свойствата
няма да доведе до промяна в класифицирането.
Чл. 27. (1) Екотоксикологичните свойства
на химичните смеси се определят:
1. по конвенционален метод съгласно приложение № 7;
2. в съответствие с критериите по приложение
№ 1, като се прилагат методите по Регламент
(ЕО) № 440/2008, и в съответствие с приложение № 7, част С, освен когато за продукти
за растителна защита са допустими други
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международно признати методи в съответствие
с Наредбата за разрешаване на продукти за
растителна защита.
(2) Когато за определянето на някои екотоксикологични свойства се прилагат методите по
ал. 1, т. 2, изпитванията се извършват съгласно
принципите на Добрата лабораторна практика
и при спазване изискванията на Наредба № 15
от 2006 г. за минималните изисквания за защита
и хуманно отношение към опитните животни
и изискванията към обектите за използването,
отглеждането и/или доставката им.
(3) Когато екотоксикологичното свойство е
определено по ал. 1, т. 1 и 2, за класифициране
на сместа се използват резултатите от изпитванията по ал. 1, т. 2.
Чл. 28. (1) Когато химичните смеси, с изключение на продуктите за растителна защита, са
класифицирани чрез методите по чл. 27, ал. 1,
т. 2, ново определяне на екотоксикологичните
свойства чрез методите по чл. 27, ал. 1, т. 1
или 2 се извършва, когато:
1. производителят е направил промени в
първоначалната концентрация, изразена като
процент маса/маса или обем/обем на едно или
повече опасни химични вещества, превишаващи
допустимото изменение съгласно приложение
№ 6, таблица 4;
2. производителят е направил промени в
състава на химичната смес, включващи замяната или добавянето на едно или повече
химични вещества.
(2) Ново определяне на свойствата по ал. 1
не се извършва, когато съществуват достоверни научни данни, позволяващи да се направи
оценка, че новото определяне на свойствата
няма да доведе до промяна в класифицирането.
Раздел II
Опаковане на химични смеси
Чл. 29. Опаковката на опасните химични
смеси и химичните смеси, които не се класифицират като опасни, но въпреки това могат
да представляват специфична опасност, трябва
да отговаря на следните изисквания:
1. опаковката се конструира по начин, който
да не позволява разпиляване или разливане на
съдържанието є, освен в случаите, когато се
изискват специални приспособления за безопасност, определени съгласно приложения № 2 и 11;
2. опаковката и приспособленията за затварянето є се изработват от материали, които
не взаимодействат със съдържанието на опаковката;
3. опаковката и приспособленията за затварянето є трябва да издържат нормалните
натоварвания при транспортиране и при работа с тях;
4. контейнерите със заменими приспособления за затваряне се конструират по начин,
който да позволява многократно затваряне, без
да се разпилее или разлее съдържанието им.
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Чл. 30. Изискванията на чл. 29, т. 1, 2 и
3 се считат за изпълнени, когато опаковката
отговаря на изискванията за превоз на опасни
товари с железопътен транспорт, по море или
по въздух или по други сухоземни или водни
пътища.
Чл. 31. Опаковките на опасните химични
смеси и химичните смеси, които не се класифицират като опасни, но въпреки това могат да
представляват специфична опасност, пускани на
пазара за масова употреба, не трябва да имат:
1. форма и/или графичен дизайн, които
привличат или предизвикват любопитството
на деца или заблуждават потребителите, или
2. вид и/или означения, подобни на тези,
използвани при храните за хора или животни
или при лекарствените и козметичните продукти.
Чл. 32. (1) Опаковките на химични смеси
по приложение № 11, пускани на пазара за масова употреба, трябва да имат приспособления
за затваряне, които ги правят недостъпни за
деца, и/или да са маркирани с тактилен знак
за опасност.
(2) Приспособленията за затваряне и тактилният знак за опасност трябва да отговарят
на изискванията съгласно приложение № 2.
Раздел ІІІ
Етикетиране на химични смеси
Чл. 33. (1) Опасните химични смеси се
етикетират на български език в съответствие с
изискванията на този раздел и на приложение
№ 9, части А и В.
(2) На етикета на опасните химични смеси
се обозначават:
1. търговското наименование или обозначение на сместа;
2. химичното наименование на веществото
или химичните наименования на веществата
в състава на сместа съгласно изискванията на
чл. 36, 37, 38 и 39;
3. наименование, седалище и адрес на управление, включително телефонен номер на
лицето, което пуска химичната смес на пазара;
4. количеството, съдържащо се в опаковката
(маса или обем), когато опасните химични
смеси се пускат на пазара за масова употреба;
5. символите и знаците за опасност съгласно
изискванията на чл. 40;
6. R-фразите съгласно изискванията на
чл. 41 и 43;
7. S-фразите съгласно изискванията на чл. 42.
Чл. 34. Химични смеси, посочени в приложение № 9, части В и С, които не са класифицирани като опасни, но въпреки това
могат да представляват специфична опасност,
се етикетират на български език съгласно приложение № 9, части В и С, като на етикета се
обозначават и:
1. търговското наименование или обозначението на сместа;
2. наименование, седалище и адрес на управление, включително телефонен номер на
лицето, което пуска химичната смес на пазара.
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Чл. 35. (1) Продуктите за растителна защита
се етикетират по реда на този раздел, като етикетът задължително съдържа и следния текст:
„За да се избегнат рисковете за човешкото
здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба.“
(2) Етикетите на продуктите за растителна
защита трябва да отговарят и на изискванията
на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (ДВ,
бр. 54 от 2003 г.).
Чл. 36. (1) На етикета на смеси, класифицирани като силно токсични, токсични и вредни,
се изписват само химичните наименования на
веществата в състава им, които са класифицирани в една от тези категории, когато концентрациите на всяко едно от тях са:
1. равни или по-големи от съответната гранична стойност на концентрация за категория
„вредни“ съгласно таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или
2. равни или по-големи от най-ниската
гранична концентрация за категория „вредни“
съгласно приложение № 8, част В, когато в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 не е определена гранична
концентрация.
(2) На етикета на смеси, класифицирани
като корозивни, се изписват само химичните
наименования на веществата в състава им, които са класифицирани в тази категория, когато
концентрациите на всяко от тях са:
1. равни или по-големи от съответната
гранична стойност за категория „дразнещи“
съгласно таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008, или
2. равни или по-големи от най-ниската гранична концентрация за категория „дразнещи“
съгласно приложение № 8, част В, когато в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 не е определена гранична
концентрация.
Чл. 37. (1) Върху етикета се изписва наименованието на химичното вещество/вещества,
което е определящо за класифицирането на
сместа в една или повече от следните категории на опасност:
1. канцерогенни (категории 1, 2 и 3);
2. мутагенни (категории 1, 2 и 3);
3. токсични за репродукцията (категории
1, 2 и 3);
4. силно токсични, токсични и вредни поради
нелетален ефект след еднократна експозиция;
5. токсични и вредни поради тежки увреждания след повтаряща се или продължителна
експозиция;
6. сенсибилизиращи.
(2) Наименованието на веществото или на
веществата в състава на сместа, което се изписва
на етикета, трябва да съответства:
1. на едно от химичните наименования на
опасното химично вещество/вещества съгласно
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008, или
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2. на международно признато наименование
на опасното химично вещество/вещества в
състава на сместа, когато то не е включено в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008.
Чл. 38. (1) Върху етикета не се изписва
наименованието на химичното вещество/вещества, което е определящо за класифицирането
на сместа в една от следните категории на
опасност:
1. експлозивни;
2. оксидиращи;
3. изключително запалими;
4. леснозапалими;
5. запалими;
6. дразнещи;
7. опасни за околната среда.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато химичното вещество/химичните вещества трябва да се
изпишат върху етикета съгласно изискванията
на чл. 36, ал. 1 и 2 или чл. 37, ал. 1.
Чл. 39. (1) Изписването върху етикета на
не повече от четири химични наименования
се счита за достатъчно за идентифициране на
веществата, които имат най-важно значение за
здравето и са определящи за класификацията
на сместа и избора на R-фрази.
(2) При необходимост се изписват наименованията и на повече от четири химични
вещества.
Чл. 40. (1) Символите и знаците за опасност
се определят съгласно приложение № 1 и въз
основа на оценката на опасностите съгласно
приложения № 7, 8 и 10.
(2) Графичното изображение на символа за
опасност трябва да отговаря на изискванията
съгласно приложение № 3.
(3) Когато при класифицирането на сместа
са определени повече от един символ и знак
за опасност, те се изписват върху етикета,
както следва:
1. при определен символ и знак Т или Т+
не е задължително изписването на Хi, Xn и
C, освен когато в таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 е указано друго;
2. при определен символ и знак C не е задължително изписването на Хi и Xn;
3. при определен символ и знак Е не е задължително изписването на F, F+ и О;
4. при определен символ и знак Xn изписването на Хi не е задължително.
Чл. 41. (1) R-фразите се изписват съгласно
приложение № 4.
(2) R-фразите се определят в съответствие
с критериите съгласно приложение № 1 и с
оценката на опасностите съгласно приложения
№ 7, 8 и 10.
(3) Върху етикета на опасна химична смес
е достатъчно да се изпишат не повече от шест
R-фрази, като всяка комбинирана R-фраза
съгласно приложение № 4 се разглежда като
една R-фраза.
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(4) Когато сместа се класифицира в повече
от една категория на опасност, трябва да се
изпишат тези R-фрази, които предупреждават
за всички основни опасности, свързани със
сместа, като при необходимост се изписват и
повече от шест R-фрази.
(5) R-фразите „изключително запалим“ или
„леснозапалим“ не се изписват, когато върху
етикета са изписани съответните символи и
знаци за опасност съгласно чл. 40.
Чл. 42. (1) S-фразите се изписват съгласно
приложение № 5.
(2) S-фразите се определят в съответствие
с критериите съгласно приложение № 1 и въз
основа на оценката на опасностите съгласно
приложения № 7, 8 и 10.
(3) Върху етикета на опасна химична смес
е достатъчно да се изпишат не повече от шест
S-фрази, които дават най-подходящите съвети
за безопасно съхранение и използване.
(4) При необходимост се изписват и повече
от шест S-фрази.
(5) Всяка комбинирана S-фраза съгласно
приложение № 5 се разглежда като една S-фраза.
(6) Когато видът и размерът на опаковката
не позволяват да се изпишат S-фразите върху
етикета или върху опаковката, тя трябва да се
придружава от листовка, която съдържа съветите за безопасно съхранение и използване
на сместа.
Чл. 43. Когато съдържанието на една опаковка не надвишава 125 мл за смесите, които
са класифицирани като:
1. „леснозапалими“, „оксидиращи“, „дразнещи“, с изключение на обозначените с рискова
фраза R41 или „опасни за околната среда“ и
означени със знак N, не е необходимо да се
изписват R- и S-фразите;
2. „запалими“ или „опасни за околната среда“
и не са означени със знак N, е необходимо да
се изписват само R-фразите.
Чл. 44. (1) Забранява се поставянето на
етикета или на опаковката на надписи, като
„нетоксичен“, „безвреден“, „незамърсяващ околната среда“, „екологичен“ или други надписи,
които представят сместа като безопасна или
водят до подценяване на опасните є свойства.
(2) Алинея 1 се прилага и за продукти за
растителна защита при спазване изискванията
на Наредбата за разрешаване на продукти за
растителна защита.
Чл. 45. (1) Етикетът трябва да е здраво
закрепен върху една или повече повърхности
на опаковката и да е поставен така, че текстът
да се чете хоризонтално, когато тя е поставена
в нормално положение.
(2) Размерите на етикета трябва да отговарят на определените съгласно приложение
№ 6, таблица 1.
(3) Размерите по ал. 2 са предвидени само
за данните, изисквани по този раздел, и когато е необходимо – за допълнителни данни,
свързани с опазване на здравето и безопасното
използване и съхранение на химичната смес.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

(4) Символът за опасност трябва да покрива поне една десета част от повърхността на
етикета, но не по-малко от 1 cm2.
(5) Цветът и оформлението на етикета или
информацията върху опаковката трябва да са
такива, че символът за опасност и неговият
фон да изпъкват ясно.
(6) Разположението и размерите на текста,
изписан на етикета, трябва да са такива, че
информацията да изпъква ясно на неговия фон
и да бъде разбираема и незаличима, да се чете
лесно и да отговаря на приложение № 1.
Чл. 46. Етикет не се изисква, когато информацията по този раздел е ясно обозначена
върху опаковката в съответствие с изискванията на чл. 45.
Чл. 47. Когато видът и размерът на опаковката не позволяват да се постави етикет
и информацията, изисквана за етикетирането,
не може да се обозначи върху нея, опаковката
трябва да се придружава от листовка, която да
отговаря на изискванията на този раздел.
Чл. 48. (1) Когато опасните химични смеси
имат външна опаковка, която съдържа една
или повече вътрешни опаковки, изискванията
за етикетиране се считат за изпълнени, когато:
1. външната опаковка е етикетирана в съответствие с международните правила за превоз
на опасни товари;
2. вътрешната опаковка/опаковки е етикетирана по реда на наредбата.
(2) Когато опасните химични смеси имат
само единична опаковка, изискванията за
етикетиране се считат за изпълнени, когато:
1. единичната опаковка е етикетирана в
съответствие с международните правила за
превоз на опасни товари и с чл. 33, ал. 2, т. 1,
2 и 3, чл. 36 – 39, 41 и 42, или
2. специалните видове опаковки (преносими
газови бутилки и др.) са етикетирани в съответствие с изискванията на приложение № 1, т. 9.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, когато химичните смеси са класифицирани в съответствие с
чл. 27, допълнително се прилагат изискванията
на чл. 40, при условие че символите и знаците
за съответната категория на опасност не са
изписани върху етикета.
Чл. 49. Разпоредбите на чл. 29 – 46 и 48 не
се прилагат за:
1. взривни вещества и пиротехнически изделия, които се пускат на пазара;
2. опасни смеси, класифицирани по реда на
чл. 24, 25 и 27 и съгласно приложение № 1,
т. 9.3, които във формата, в която се пускат
на пазара, не създават опасност за здравето на
човека или за околната среда.
Чл. 50. За получаване на разрешението по
чл. 7в, ал. 1 ЗЗВВХВП лицето, което пуска на
пазара опасна химична смес, избира алтернативно наименование на вещество, влизащо в
състава на тази смес, в съответствие с критериите съгласно приложение № 12 и подава в
Министерството на здравеопазването заявление
по образец съгласно приложение № 13.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Химични вещества“ са химични елементи
и техни съединения в естествено състояние или
получени чрез производствен процес, който
включва и добавки, необходими за стабилизация на веществата, и примеси, възникнали
при използвания производствен процес, но изключва всеки разтворител, който може да бъде
отделен, без това да повлияе на стабилността
на веществото или да промени неговия състав.
2. „Смеси“ са смеси или разтвори, съставени
от две или повече химични вещества.
3. „Пускане на пазара“ означава предоставяне, срещу заплащане или безплатно, на трето
лице. Вносът се счита за пускане на пазара.
4. „EINECS“ е Европейският инвентаризационен списък на съществуващи химични
вещества, който съдържа пълния списък на
всички вещества, пуснати на пазара на Европейската общност до 18 септември 1981 г.,
публикуван в Официален вестник, C 146A от
15 юни 1990 г.
5. „ELINCS“ е Европейският списък на нотифицираните нови вещества, който съдържа
списък на всички вещества, нотифицирани до 30
юни 1995 г., публикуван в Официален вестник,
C 72 от 11 март 2000 г.
6. „Опасни химични вещества и смеси“ са
химични вещества и смеси, които са:
а) експлозивни – твърди, течни, пастообразни или гелообразни химични вещества и смеси,
които могат да реагират екзотермично без атмосферен кислород, като при това бързо отделят
газове, и които при определени контролирани
условия детонират, бързо дефлагрират или при
нагряване експлодират, когато са в частично
затворено пространство;
б) оксидиращи – химични вещества и смеси,
които пораждат силна екзотермична реакция
при контакт с други вещества, особено със
запалими вещества;
в) изключително запалими – течни химични вещества и смеси с изключително ниска
пламна температура и ниска температура на
кипене и газообразни химични вещества и
смеси, които се възпламеняват при контакт
с въздуха при температура и налягане на обкръжаващата ги среда;
г) леснозапалими:
аа) химични вещества и смеси, които могат
да се нагорещят и да се възпламенят при контакт
с въздуха при температурата на обкръжаващата
ги среда без прилагане на енергия;
бб) твърди химични вещества и смеси, които
могат лесно да се възпламенят при кратък контакт с източник на огън и които продължават
да горят или да тлеят след отстраняването на
източника на огън;
вв) течни химични вещества и смеси, които
имат много ниска пламна температура;
гг) химични вещества и смеси, които при
контакт с вода или влажен въздух отделят в
опасни количества лесновъзпламеними газове;
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д) запалими – течни химични вещества и
смеси, които имат ниска пламна температура;
е) силно токсични – химични вещества и
смеси, които в много малки количества при
вдишване, поглъщане или проникване през
кожата могат да причинят смърт или остри и
хронични увреждания на здравето;
ж) токсични – химични вещества и смеси,
които в малки количества при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат да
причинят смърт или остри и хронични увреждания на здравето;
з) вредни – химични вещества и смеси, които
при вдишване, поглъщане или проникване през
кожата могат да причинят смърт или остри и
хронични увреждания на здравето;
и) корозивни – химични вещества и смеси,
които при контакт с живи тъкани могат да ги
разрушат;
к) дразнещи – некорозивни химични вещества и смеси, които при непосредствен,
продължителен или повтарящ се контакт с
кожата или лигавиците могат да предизвикат
възпаление;
л) сенсибилизиращи – химични вещества и
смеси, които при вдишване или при проникване през кожата могат да предизвикат реакция
на свръхчувствителност, така че при следваща
експозиция на химичното вещество или смес
причиняват характерни вредни ефекти;
м) канцерогенни – химични вещества и
смеси, които при вдишване, поглъщане или
проникване през кожата могат да предизвикат
рак или да повишат честотата на раковите
заболявания;
н) мутагенни – химични вещества и смеси,
които при вдишване, поглъщане или проникване
през кожата могат да предизвикат наследствени
генетични дефекти или да повишат честотата им;
о) токсични за репродукцията – химични
вещества и смеси, които при вдишване, поглъщане или проникване през кожата могат
да предизвикат или да повишат честотата на
ненаследствени увреждания на потомството и/
или да увредят мъжката и женската възпроизводителна функция или способност;
п) опасни за околната среда – химични вещества и смеси, които, като попаднат в околната
среда, представляват или могат да представляват
веднага или след време опасност за един или
повече от компонентите на околната среда.
7. „Достъпни данни“ е всяка информация, която съществува в научна периодика
или литература, както и други източници на
специализирана информация, включително в
електронен вид.
8. „Знак за опасност“ е буквеното означение
на символа за опасност от латинската азбука
и съответното му значение на български език,
както следва:
а) Е – експлозивен;
б) F – леснозапалим;
в) Т – токсичен;
г) С – корозивен;
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д) Xi – дразнещ;
е) Xn – вреден;
ж) N – опасен за околната среда;
з) T + – силно токсичен;
и) F + – изключително запалим;
к) О – оксидиращ.
9. „Рискови фрази“ са стандартни текстове,
предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество или
смес (R-фрази).
10. „Съвети за безопасност“ са стандартни
текстове, даващи съвети за безопасното съхранение и използване на опасното химично
вещество или смес (S-фрази).
11. „Символ за опасност“ е графичен образ,
който се отпечатва в черно върху оранжевожълт фон.
12. „Полимер“ означава вещество, съставено
от молекули, характеризиращи се с последователност на един или повече видове мономерни
единици. Такива молекули могат да имат вариращо молекулно тегло, при което различията
в молекулното тегло се дължат предимно на
различията в броя на мономерните единици.
Един полимер съдържа следното:
а) просто тегловно мнозинство от молекули,
които съдържат поне три мономерни единици,
ковалентно свързани поне с една друга мономерна единица или друг реагент;
б) по-малко от просто тегловно мнозинство
от молекули със същото молекулно тегло.
По смисъла на това определение „мономерна единица“ означава реагиралата форма
на мономерно вещество в полимер.
13. „Научноизследователска и развойна
дейност“ означава всеки научен експеримент,
анализ или химично изследване, проведени в
контролирани условия.
§ 2. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни
1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби
относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (OB, Специално
българско издание 2007 г., глава 13, том 01, стр.
23 – 30) и Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г.
за сближаване на законовите, подзаконовите и
административните разпоредби на държавите
членки относно класифицирането, опаковането
и етикетирането на опасни препарати (ОВ,
Специално издание 2007 г., глава 13, том 28,
стр. 15 – 82), последно изменени с Регламент
(ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно
класифицирането, етикетирането и опаковането
на вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 5, ал. 2 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати.
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§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. От 1 декември 2010 г. до 1 юни 2015 г.
веществата се класифицират както по реда на
наредбата, така и съгласно Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, а се етикетират и опаковат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.
§ 6. Веществата, пуснати на пазара преди
1 декември 2010 г., които са класифицирани,
етикетирани и опаковани по реда на наредбата, не се изисква да бъдат преетикетирани и
преопаковани в съответствие с Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 преди 1 декември 2012 г.
§ 7. Смесите, пуснати на пазара преди 1 юни
2015 г., които са класифицирани, етикетирани
и опаковани по реда на наредбата, не се изисква да бъдат преетикетирани и преопаковани
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
преди 1 юни 2017 г.
§ 8. Класификацията на вещества или смеси,
класифицирани по реда на наредбата, съответно преди 1 декември 2010 г. или преди 1 юни
2015 г., може да се изменя, като се използва
таблицата за преобразуване, посочена в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ОПАСНИ
ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

С Ъ Д Ъ Р ЖАН И Е
1. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ
2. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ СВОЙСТВА
2.1. Въведение
2.2. Критерии за класифициране, избор на символи, избор на знаци за опасност и рискови фрази
2.2.1. Експлозивни
2.2.2. Оксидиращи
2.2.3. Изключително запалими
2.2.4. Леснозапалими
2.2.5. Запалими
2.2.6. Други физико-химични свойства
3. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА
3.1. Въведение
3.2. Критерии за класифициране, избор на символи, избор на знаци за опасност и рискови фрази
3.2.1. Силно токсични
3.2.2. Токсични
3.2.3. Вредни
3.2.4. Коментари за използването на R48
3.2.5. Корозивни
3.2.6. Дразнещи
3.2.7. Сенсибилизиращи
3.2.8. Други токсикологични свойства
4. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
СПЕЦИФИЧНИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
НА ЧОВЕКА
4.1. Въведение
4.2. Критерии за класифициране, избор на знаци
за опасност и рискови фрази
4.2.1. Канцерогенни вещества

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

4.2.2. Мутагенни вещества
4.2.3. Вещества, токсични за репродукцията
4.2.4. Процедура за класифициране на смеси
5. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
ЕФЕКТИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
5.1. Въведение
5.2. Критерии за класифициране, избор на знаци
за опасност и рискови фрази
5.2.1. Водна среда
5.2.2. Неводна среда
6. ИЗБОР НА СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
6.1. Въведение
6.2. Съвети за безопасност за химични вещества и смеси
7. ЕТИКЕТИРАНЕ
8. СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ: ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
8.1. Преносими газови цилиндри (стоманени
бутилки със сгъстени газове)
8.2. Газови контейнери, предназначени за пропан, бутан или втечнен нефтен газ (ВНГ)
8.3. Метали в масивна форма
8.4. Химични вещества, класифицирани с R65
9. СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ: СМЕСИ
9.1. Газообразни смеси (газови смеси)
9.2. Газови контейнери, предназначени за смеси, съдържащи ароматизирани пропан, бутан или
втечнен нефтен газ (ВНГ)
9.3. Сплави; смеси, съдържащи полимери;
смеси, съдържащи еластомери
9.4. Смеси, класифицирани с R65
9.5. Органични пероксиди
9.6. Допълнителни изисквания при етикетиране
на някои смеси
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ОПАСНИ
ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
1. ОБЩО ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Целта на класифицирането е да се установят
всички физико-химични, токсикологични и екотоксикологични свойства на химичните вещества и на
смесите, които могат да предизвикат опасност при
обичайни условия на транспортиране, съхранение
и употреба. Ако се установят опасни свойства,
етикетът на химичното вещество или смес трябва
да даде указания за опасността (опасностите), за
да се защитят хората и околната среда.
1.2. Приложението определя общите принципи
за класифициране и етикетиране на химичните
вещества и смеси, посочени в раздели I и III на
глава втора и раздели I и III на глава трета от
Наредбата за реда и начина на класифициране,
опаковане и етикетиране на химични вещества
и смеси.
То е предназначено за всички заинтересувани
страни (лица, които пускат на пазара химични
вещества и смеси, държавни органи), които имат
отношение към класифицирането и етикетирането
на опасни химични вещества и смеси.
1.3. Изискванията на наредбата имат за цел
осигуряване на информация на потребителите
за опасните химични вещества и смеси. Етикетът насочва вниманието на потребителите или
лицата, които употребяват химичното вещество
или смес, към опасностите, на които те могат да
бъдат изложени.
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Етикетът служи също да насочи вниманието
към други източници на по-подробна информация
във връзка с безопасната употреба на химичните
вещества и продукти.
1.4. Етикетът посочва всички потенциални
опасности, които могат да възникнат при обичайни условия на транспортиране, съхранение и
употреба на опасните химични вещества и смеси
във формата, в която те са пуснати на пазара.
Обозначените опасности могат да не се отнасят
към крайната форма, в която химичните вещества
и смеси се използват в практиката, напр. в разредено състояние. Най-сериозните опасности се
обозначават със символи. Тези опасности, както
и рисковете, произтичащи от други опасни свойства на веществата и смесите, се обозначават с
рискови фрази (R-фрази). Съветите за безопасност
съдържат указания за безопасна работа и съхранение (S-фрази).
Опасните химични вещества се етикетират в
съответствие с глава втора, раздел III на наредбата, а опасните химични смеси се етикетират в
съответствие с глава трета, раздел IV от наредбата.
1.5. Съгласно член 6 на наредбата лицата,
които пускат на пазара опасни химични вещества, които са включени в EINECS, но още не
са включени в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008, са длъжни
да се снабдят с необходимите и достъпни данни
за свойствата на тези химични вещества. Въз
основа на събраната информация те опаковат и
временно етикетират тези химични вещества по
реда на раздели II и III от наредбата и критериите
в приложението.
1.6. Данни, необходими за класифициране и
етикетиране.
1.6.1. По отношение на химичните вещества
данните, които се изискват с оглед класифицирането и етикетирането, могат да бъдат получени
по следния начин:
а) по отношение на химични вещества, за които
се изисква информацията, посочена в приложения
VI, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006,
повечето от необходимите за класифициране и
етикетиране данни са посочени в основния набор
от данни; класифицирането и етикетирането се
преразглеждат, когато е налична допълнителна
информация (приложения № IX и X към Регламент (ЕО) № 1907/2006);
б) по отношение на други химични вещества
(напр. посочените по-горе в т. 1.5) данните, необходими за класифициране и етикетиране, могат да
се получат от различни източници (резултати от
проведени изпитвания, данни, изисквани според
международните правила за транспорт на опасни
вещества; информация, от литературни източници
или от практически опит и др.); резултатите от
валидирани зависимости структура-активност и
експертни оценки също могат да се вземат под
внимание при необходимост.
1.6.2. Данните за смесите, които се изискват
с оглед класифициране и етикетиране, могат да
се получат:
а) по отношение на данни за физико-химични
свойства – чрез прилагане на методите, определени в Регламент (ЕО) № 440/2008 за определяне
на методи за изпитване; те се прилагат също и
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за препаратите за растителна защита, попадащи
под разпоредбите на други нормативни актове; за
свойствата запалимост и оксидираща способност
на газообразни смеси може да се използва изчислителен метод (виж т. 9.1.1.1 и 9.1.1.2);
за негазообразни смеси, в състава на които
има органични пероксиди, може да се използва
изчислителен метод за определяне на оксидиращите им свойства (виж т. 2.2.2.1);
б) по отношение на данни за токсикологични
свойства:
– чрез прилагане на методите в Регламент
(ЕО) № 440/2008 с изключение на препаратите за
растителна защита, за които има други подходящи
международно признати методи, в съответствие с
чл. 25, ал. 1, т. 2 от наредбата;
– и/или чрез прилагане на конвенционалния
метод съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и приложение
№ 8, части А.1-6 и В.1-5 към наредбата;
– в случаите на R65 – чрез прилагане на правилата по т. 3.2.3;
– по отношение оценката на репродуктивна
токсичност, канцерогенни и мутагенни свойства – чрез прилагане на конвенционалния метод
съгласно чл. 25, ал. 1, т. 1 и приложение № 8,
части А.7-9 и В.6 към наредбата;
в) по отношение на данни за екотоксикологичните свойства:
аа) за токсичност само във водна среда:
– чрез прилагане на методите по Регламент
(ЕО) № 440/2008 в съответствие с условията на
приложение № 7, част С от наредбата с изключение на препаратите за растителна защита, за
които има други подходящи международно признати методи, в съответствие с чл. 27, ал. 1, т. 2
от наредбата, или
– чрез прилагане на конвенционалния метод
съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 и приложение № 7,
части А и В към наредбата;
бб) за оценка на възможностите за биоакумулация чрез определянето на log Pow (където Pow
е коефициент на разпределение n – октанол/вода)
или на фактора на биоконцентрация (BCF), или
оценка на разградимостта, чрез прилагането на
конвенционалния метод, съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1
и приложение № 7, части А и В към наредбата;
вв) опасностите за озоновия слой чрез прилагането на конвенционалния метод, съгласно
чл. 27, ал. 1, т. 1 и приложение № 7, части А и В
към наредбата.
Забележка относно извършването на изпитвания
върху животни
Извършването на изпитвания върху животни
с цел получаване на експериментални данни се
решава за всеки отделен случай, като се отчита
необходимостта от ограничаване на изпитванията
върху гръбначни животни.
Забележка относно физико-химичните свойства.
Данни за органичните пероксиди или за смесите, съдържащи органични пероксиди, могат да
бъдат получени по изчислителен метод на базата
на определените по т. 9.5 данни. За определяне на
запалимостта и оксидиращите свойства на газообразните смеси може да се използва изчислителен
метод (виж т. 9).
1.7. Приложение на водещите критерии
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Класифицирането се извършва на базата на
физико-химичните, токсикологичните и екотоксикологичните свойства на химичните вещества
и смеси.
Класифицирането на химичните вещества и
смеси се извършва съгласно т. 1.6 въз основа на
критериите в раздели II – V (за веществата) и
раздели II, III, 4.2.4 и V от приложението. Всички
възможни опасности трябва да се вземат предвид.
Например класифицирането по т. 3.2.1 не означава,
че други точки, като 3.2.2 или 3.2.4, могат да се
пренебрегнат.
Въз основа на класифицирането се подбира
съответен символ (символи) и рискова фраза
(фрази), чрез които потенциалните опасности,
установени при класифицирането, се отразяват
върху етикета.
Независимо от критериите по т. 2.2.3, 2.2.4 и
2.2.5 химичните вещества и смеси в аерозолна
форма са предмет на разпоредбите на чл. 7 от
Закона за защита на потребителите и правилата
за търговия.
1.7.1. Дефиниции
„Химични вещества“ са химични елементи и
техни съединения в естествено състояние или получени чрез производствен процес, който включва
и добавки, необходими за стабилизация на продуктите, и примеси, възникнали при използвания
производствен процес, но изключва всеки разтворител, който може да бъде отделен, без това да
повлияе на стабилността на веществото или да
промени неговия състав.
Химичните вещества могат да имат напълно
изяснена химична структура (напр. ацетон) или
да представляват сложни смеси от компоненти
с вариращ състав (напр. фракции от ароматни
въглеводороди). Някои от компонентите на определени комплексни химични съединения могат
да бъдат определени.
„Смеси“ са смеси или разтвори, съставени от
две или повече химични вещества.
1.7.2. Приложение на водещите критерии за
химични вещества
Водещите критерии, изложени в приложението,
се прилагат директно, когато данните за веществата са получени посредством методи, сравними
с методите по Регламент (ЕО) № 440/2008 за
определяне на методи за изпитване. В останалите
случаи трябва да се направи оценка на наличните
данни, като използваните методи се съпоставят
с тези по Регламент (ЕО) № 440/2008 и с правилата за класифициране и етикетиране в това
приложение.
В някои случаи може да възникне съмнение
във връзка с прилагането на съответните критерии и във връзка с това е необходима експертна
оценка. В тези случаи лицата, които пускат на
пазара химични вещества, трябва временно да
класифицират и етикетират химичното вещество
въз основа на оценка на съществуващите данни.
1.7.2.1. Класифициране на химични вещества,
съдържащи примеси, добавки или др.
Когато се установи наличие на примеси, добавки
или индивидуални компоненти, те се вземат под
внимание, ако концентрациите им са равни или
по-високи от следните граници:
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– 0,1 % за химични вещества, класифицирани
като силно токсични, токсични, канцерогенни
(категория 1 или 2), мутагенни (категория 1 или
2), токсични за репродукцията (категория 1 или
2), или опасни за околната среда (означени със
символ „N“ за водна среда, опасни за озоновия
слой);
– 1 % за химични вещества, класифицирани
като вредни, корозивни, дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни (категория 3), мутагенни (категория 3), токсични за репродукцията (категория
3), или опасни за околната среда (не се означават
със символ N, например вредни – за водните организми, които могат да причинят дълготрайни
неблагоприятни ефекти), освен ако в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 не са посочени по-ниски граници.
С изключение на химичните вещества, включени в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008, класифицирането
се извършва съгласно изискванията на чл. 21,
ал. 4, чл. 22 и 23 от наредбата.
По отношение на азбеста (№ 650-013-00-6) това
общо правило не се прилага, докато в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 не се определи концентрационна граница. Химичните вещества, съдържащи азбест, се
класифицират и етикетират съгласно изискванията
на чл. 6 от наредбата.
1.7.3. Приложение на водещите критерии за
смеси
Водещите критерии, изложени в приложението,
се прилагат директно, когато данните за смесите
са получени посредством методи, сравними с тези
по Регламент (ЕО) № 440/2008, с изключение
на критериите в т. 4, по отношение на които е
приложим само конвенционалният метод. Конвенционалният метод се прилага също и във връзка с
критериите на т. 5, с изключение на токсичността
във водна среда, която се разглежда в приложение
№ 7, част С към наредбата. Данните, необходими
за класифициране и етикетиране на препаратите
за растителна защита, се приемат и в случай, че
са получени чрез други международно признати
методи (виж специалните условия в т. 1.6). В
останалите случаи трябва да се направи оценка
на наличните данни, като използваните методи се
съпоставят с тези по Регламент (ЕО) № 440/2008
и с правилата за класифициране и етикетиране
в това приложение.
Ако опасностите за здравето и за околната
среда се оценяват по конвенционалния метод
съгласно чл. 25 и 27 и приложения № 7 u 8 към
наредбата, се използват концентрационните граници, посочени във:
– таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или
– приложение № 8, част В и/или приложение
№ 7, част В към наредбата, ако химичното вещество/вещества не са включени в таблица 3.2 от
приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
или са включени в него без определени концентрационни граници.
За смеси, съдържащи смеси от газове, класифицирането по отношение на здравните ефекти
се извършва по изчислителен метод въз основа
на индивидуалните концентрационни граници в
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таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 или, когато тези граници не
са посочени в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008, въз основа на
критериите в приложения № 7 u 8 към наредбата.
1.7.3.1. Смеси или химични вещества, описани
в т. 1.7.2.1, които се използват като компоненти
на други смеси.
Етикетирането на такива смеси се извършва
в съответствие с разпоредбите на глава трета,
раздел IV от наредбата. Въпреки това в някои
случаи информацията върху етикета на сместа или
веществото съгласно т. 1.7.2.1 не е достатъчна, за
да могат други производители, желаещи да вложат
сместа или веществото в състава на нови смеси,
да извършат правилно тяхното класифициране и
етикетиране.
В тези случаи в отговор на получена обоснована
молба лицето, отговорно за пускането на пазара
на първоначалното химично вещество или смес,
описано в т. 1.7.2.1, трябва да предостави по найбързия възможен начин всички необходими данни
за наличните опасни вещества с оглед правилното
класифициране и етикетиране на новата смес. Тези
данни са необходими също, за да може лицето,
отговорно за пускането на новата смес на пазара,
да се съобрази с други изисквания на наредбата.
2. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ СВОЙСТВА
2.1. Въведение
Методите за изпитване във връзка с експлозивни, оксидиращи и запалими свойства са включени
в Регламент (ЕО) № 440/2008. Критериите следват
директно от методите за изпитване в Регламент
(ЕО) № 440/2008, когато са упоменати в тях.
Когато съществува достоверна информация,
която показва, че на практика физико-химичните
свойства на веществата и смесите (с изключение
на органичните пероксиди) се различават от тези,
установени с методите за изпитване по Регламент
(ЕО) № 440/2008, тези вещества и смеси се класифицират според опасността, която създават за
лицата, работещи с тях, или за други лица.
2.2. Критерии за класифициране, избор на
символи и знаци за опасност и на рискови фрази
При класифициране на смесите трябва да се
вземе под внимание чл. 21 от наредбата.
2.2.1. Експлозивен
Химичните вещества и смеси се класифицират
като експлозивни и се обозначават със символ
„Е“ и знак за опасност „Експлозивен“ в съответствие с резултатите от изпитванията, проведени
по методите в Регламент (ЕО) № 440/2008, и
при условие, че веществата и смесите са експлозивни във формата, в която се пускат на пазара.
Задължително е свойството „Експлозивен“ да се
обозначи с една от следните две рискови фрази:
R2 Риск от експлозия при удар, триене, огън
или други източници на запалване.
– Използва се за експлозивните вещества
и смеси с изключение на упоменатите подолу.
R3 Повишен риск от експлозия при удар,
триене, огън или други източници на запалване.
– Химични вещества и смеси, които са високочувствителни, например соли на пикриновата киселина или PETN (пентаеритритолтетранитрат).
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2.2.2. Оксидиращ
Химичните вещества и смеси се класифицират
като оксидиращи и се обозначават със символ „О“
и знак за опасност „Оксидиращ“ в съответствие с
резултатите от изпитванията, проведени съгласно
Регламент (ЕО) № 440/2008. Задължително е да
се обозначат с една от следните рискови фрази:
R7 Може да предизвика пожар.
– Органични пероксиди, които са запалими, даже когато не са в контакт с друг
горим материал.
R8 Пожароопасен при контакт с горими материали.
– Други оксидиращи химични вещества и
смеси, включително неорганични пероксиди,
които могат да причинят пожар или да
увеличат риска от пожар, когато са в контакт с горими материали.
R9 Експлозивен при смесване с горими материали.
– Други химични вещества и смеси, включително неорганични пероксиди, които
стават експлозивни, когато се смесят с
горими материали, например с някои хлорати.
2.2.2.1. Забележки по отношение на пероксидите
По отношение на експлозивните си свойства
органичният пероксид или съдържащата го смес
се класифицира във формата, в която се пуска на
пазара, според критериите в т. 2.2.1 въз основа на
изпитвания, проведени с помощта на методите в
Регламент (ЕО) № 440/2008.
Методите в Регламент (ЕО) № 440/2008 за
оценка на оксидиращите свойства не могат да
бъдат приложени към органичните пероксиди.
Химичните вещества – органични пероксиди,
които не са предварително класифицирани като
експлозивни, се класифицират като опасни на
базата на своята химична структура (напр. R-OO-H; R1-O-O-R2).
Смесите, съдържащи органични пероксиди,
които не са предварително класифицирани като
експлозивни, се класифицират с помощта на изчислителния метод, посочен в т. 9.5, на базата на
съдържанието на активен кислород.
Органичните пероксиди и смесите, съдържащи
органични пероксиди, които не са класифицирани
предварително като експлозивни, се класифицират като оксидиращи, ако пероксидът или негово
производно съдържат:
– Повече от 5% органични пероксиди, или
– Повече от 0,5% наличен кислород от органични пероксиди и повече от 5% водороден пероксид.
2.2.3. Изключително запалим
Химичните вещества и смеси се класифицират
като изключително запалими и се обозначават със
символ „F+“ и знак за опасност „Изключително
запалим“ в съответствие с резултатите от изпитванията по методите в Регламент (ЕО) № 440/2008.
Те се обозначават с рискови фрази по следните
критерии:
R12 Изключително запалим
	 – Течни химични вещества и смеси с точка
на възпламеняване, по-ниска от 0 °С, и
температура на кипене (или при кипене в
даден температурен интервал – начална
температура на кипене), равна или по-ниска
от 35 °С.
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	 – Газообразни химични вещества и смеси,
които са запалими при контакт с въздуха
при нормална температура и налягане.
2.2.4. Леснозапалими
Химичните вещества и смеси се класифицират
като леснозапалими и се обозначават със символ
„F“ и знак за опасност „силно запалим“ в съответствие с резултатите от изпитванията, проведени
съгласно методите в Регламент (ЕО) № 440/2008.
Те се обозначават с рискови фрази по следните
критерии:
R11 Леснозапалими
– Твърди химични вещества и смеси, които
се възпламеняват лесно след кратък контакт
с източник на запалване и които продължават
да горят или да тлеят след отстраняване на
източника на запалване.
– Течни химични вещества и смеси с
точка на възпламеняване, по-ниска от
21 °С, които не са изключително запалими.
R15 При контакт с вода се отделят изключително запалими газове.
– Химични вещества и смеси, които при
контакт с вода или влажен въздух отделят
изключително запалими газове в опасни
количества при минимален дебит от 1 литър
на килограм за час (l/kg/h).
R17 Самозапалва се в присъствие на въздух.
– Химични вещества и смеси, които могат
да се нагорещят и да се възпламенят при
контакт с въздуха при нормална температура без внасяне на външна енергия.
2.2.5. Запалим
Химичните вещества и смеси се класифицират като запалими в съответствие с резултатите
от изпитвания, проведени съгласно методите в
Регламент (ЕО) № 440/2008. Те се обозначават с
рискови фрази по следните критерии:
R10 Запалим
– Течни химични вещества и смеси с точка
на възпламеняване, равна или по-висока от
21 °С и по-ниска или равна на 55 °С.
Независимо от това практиката показва, че не
е необходимо класифицирането на смеси с точка
на възпламеняване, по-висока или равна на 21 °С
и по-ниска или равна на 55° С, като запалими,
ако те не могат да поддържат горенето и поради
това няма опасност за лицата, работещи с тях,
или за други лица.
2.2.6. Други физико-химични свойства
По отношение на химичните вещества и смеси,
класифицирани съгласно т. 2.2.1 до 2.2.5 (по-горе)
или според раздели III, IV и V (по-долу), се използват допълнителни рискови фрази въз основа на
следните критерии (на базата на опита, придобит
при съставянето на таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008):
R1 Експлозивен в сухо състояние.
За експлозивните химични вещества и смеси, пуснати на пазара в разтвор или в овлажнено състояние, например нитроцелулоза
с повече от 12,6 % азот.
R4 Образува силно чувствителни експлозивни
метални съединения
За химични вещества и смеси, които могат
да образуват силно чувствителни експлозивни метални съединения, например пикринова киселина, стифнинова киселина.
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R5 Може да предизвиква експлозия при нагряване
За термично нестабилни химични вещества
и смеси, които не са класифицирани като
експлозивни, например перхлорна киселина
>50%.
R6 Експлозивен във или без присъствие на
въздух
За химични вещества и смеси, които са
нестабилни при нормална температура,
например ацетилен.
R7 Може да предизвика пожар
За реактивоспособни вещества и смеси,
например флуор, натриев хидросулфит.
R14 Реагира бурно с вода
За химични вещества и смеси, които реагират бурно с водата, например ацетилхлорид, алкални метали, титанов тетрахлорид.
R16 Експлозивен при смесване с оксидиращи
вещества
За химични вещества и смеси, които реагират експлозивно с оксидиращи агенти, например червен фосфор.
R18 При употреба може да образува запалима
или експлозивна паровъздушна смес
За смеси, които не са класифицирани като
запалими, но съдържат някои летливи компоненти, които са запалими във въздуха.
R19 Може да образува експлозивни пероксиди
За химични вещества и смеси, които могат
да образуват експлозивни пероксиди по
време на съхранението им, например диетилов етер, 1,4-диоксан.
R30 Може да стане лесно запалим при употреба
За смеси, които не са класифицирани като
запалими, но могат да станат запалими поради изпарение на незапалими летливи компоненти.
R44 Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство
За химични вещества и смеси, които не
са класифицирани като експлозивни съгласно т. 2.2.1 (по-горе), но въпреки това
могат да проявят експлозивни свойства в
практиката, ако се нагреят в достатъчно
ограничено пространство. Например някои
съединения, които се разлагат експлозивно
при нагряване в стоманен варел, не проявяват този ефект при нагряване в не толкова
здрави контейнери.
За други допълнителни рискови фрази виж
т. 3.2.8.
3. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА
3.1. Въведение
3.1.1. Класифицирането се извършва въз основа
на острите и хроничните ефекти на химичните
вещества и смеси, възникващи в резултат от
еднократна, повтаряща се или продължителна
експозиция.
Ако съществуват убедителни доказателства за
това, че токсичните ефекти на химичните вещества
и смеси върху човека са или биха могли да бъдат
различни от ефектите, които се очакват въз основа
на опитите върху животни и конвенционалния
метод, тези вещества и смеси се класифицират
според токсичността им за човека. Независимо
от това провеждането на изпитвания върху хора
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е нежелателно и по правило не би трябвало да
се прилага за проверка на резултатите от опити
върху животни.
Целта на Наредба № 15 от 2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение
към опитните животни и изискванията към обектите
за използването, отглеждането и/или доставката
им (ДВ, бр. 17 от 2006 г.) е защитата на животните, използвани за опити и други научни цели.
В Регламент на Комисията относно методите за
изпитване съгласно член 13 (2) от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 са посочени валидирани in vitro методи, които трябва максимално да се използват,
когато това е възможно.
3.1.2. Класифицирането на химичните вещества
се извършва въз основа на наличните експериментални данни съгласно следните критерии, отчитащи
степента на проявените токсични ефекти:
а) за оценка на остра токсичност (летални и
необратими ефекти след еднократна експозиция)
се прилагат критериите, изложени в т. 3.2.1 – 3.2.3;
б) за оценка на подостра, субхронична и хронична токсичност се прилагат критериите, изложени
в т. 3.2.2 – 3.2.4;
в) за оценка на корозивно и дразнещо действие
се прилагат критериите, изложени в т. 3.2.5 и 3.2.6;
г) за оценка на сенсибилизиращо действие се
прилагат критериите, изложени в т. 3.2.7;
д) за оценка на специфични ефекти върху
здравето (канцерогенност, мутагенност и репродуктивна токсичност) се прилагат критериите,
изложени в раздел IV.
3.1.3. Класифицирането на смеси въз основа
на опасностите за здравето се извършва:
а) въз основа на конвенционалния метод по
чл. 25, ал. 1, т. 1 и приложение № 8 от наредбата
при отсъствие на експериментални данни. В тези
случаи класифицирането се извършва въз основа
на индивидуалните концентрационни граници:
– посочени в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008, или
– посочени в приложение № 8, част В към
наредбата, когато химичното вещество не е
включено в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или е включено без
концентрационни граници, или
б) при наличие на експериментални данни – според критериите, описани в т. 3.1.2, с изключение на свойствата канцерогенност, мутагенност и
токсичност за репродукцията, разгледани в т. 3.1.2,
буква „д“, които се оценяват чрез конвенционалния
метод по чл. 25, ал. 1, т. 1 и приложение № 8,
части А.7-9 и В.6 към наредбата.
Забележка. Когато може да бъде научно доказано от лицата, отговорни за пускане на сместа на
пазара, че токсикологичните свойства на сместа не
могат да бъдат точно определени по методите в
т. 3.1.3, буква „а“ или на базата на съществуващи
резултати от изпитвания върху животни по методите в т. 3.1.3, буква „б“, те се оценяват съгласно
разпоредбите на наредбата.
Независимо от използвания метод оценката
на опасността от прилагането на смесите трябва
да обхване всички опасни ефекти върху здравето,
както е посочено в приложение № 8, част В към
наредбата.
3.1.4. Ако класифицирането се извършва въз
основа на експериментални данни от опити с животни, тези опити трябва да отразяват адекватно
риска за човека.
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3.1.5. Острата орална токсичност на химичните
вещества и смеси се оценява посредством методи,
определящи ЛД50, или посредством определяне на
дискриминиращата доза (метод на фиксираната
доза) или чрез определяне на обсега на експозицията
за очаквана леталност (метод за класифициране
въз основа на острата токсичност).
3.1.5.1. Дискриминираща доза е най-високата
от четирите дози, определени в Регламент (ЕО)
№ 440/2008 (5, 50, 500, 2000 mg/kg телесна маса),
която се характеризира с доказана токсичност, но
не предизвиква смъртност.
Определението „доказана токсичност“ означава наличие на изразени признаци на токсичност
вследствие въвеждане на изпитваното вещество.
Токсичните прояви са толкова тежки, че при експозиция на следващата по-висока фиксирана доза
може да се очаква настъпване на смърт.
Резултатите от изпитването на определена доза
могат да бъдат:
– преживяемост, по-ниска от 100 %;
– 100 % преживяемост с прояви на доказана
токсичност;
– 100 % преживяемост без прояви на доказана
токсичност.
Когато при изпитването не е използвана
подходяща доза, методът на изпитване изисква
изпитване при по-високи или по-ниски дози. Виж
също таблицата за оценка към метода по Регламент (ЕО) № 440/2008.
В критериите по т. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 е посочен
само крайният резултат от изпитването. Първоначално се прилага дозата 2000 mg/kg телесна маса,
за да се получи информация за токсичните ефекти
на химични вещества с ниска остра токсичност,
които не се класифицират въз основа на острата
си токсичност.
Методът на фиксираните дози изисква в някои
случаи да се проведат изпитвания при по-високи
или по-ниски дози, ако вече не e изпитвана съответната доза. Това се отнася също и за таблицата
за оценяване в метод В.1. bis.
3.1.5.2. Обхватът на експозицията, в който
очакваната смъртност произлиза от очевидното
отсъствие или присъствие на веществото, причинило смъртността, се определя по метода за
класифициране въз основа на острата токсичност.
За първоначалното изпитване се използва една
от три фиксирани начални дози (25, 200 или 2000
mg/kg телесна маса).
Методът за класифициране въз основа на
острата токсичност изисква в някои случаи да се
проведат изпитвания при по-високи или по-ниски
дози, ако вече не e изпитвана съответната доза.
Това се отнася също и за процедурата в метод В.1.
трис от Регламент (ЕО) № 440/2008.
3.2. Критерии за класифициране, избор на символи, знаци за опасност и рискови фрази.
3.2.1. Силно токсичен
Химичните вещества и смеси се класифицират
като силно токсични и се обозначават със символа
„Т+“ и знак за опасност „силно токсичен“ съгласно
критериите, посочени по-долу.
Рисковите фрази се прилагат съгласно следните
критерии:
R28 Силно токсичен при поглъщане.
Резултати от изпитване на острата токсичност:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

– орална ЛД50 за плъх: ≤ 25 mg/kg;
– преживяемост, по-ниска от 100 %, за
плъх след перорално въвеждане на химичното вещество или смес в доза 5 mg/kg по
метода на фиксираната доза;
– висока смъртност при орално въвеждане
на вещество ≤ 25 mg/kg за плъх по метода за
класифициране въз основа на острата
токсичност (за анализиране на резултатите
виж приложение № 2 към метод B.1 към
Регламент (ЕО) № 440/2008).
R27 Силно токсичен при контакт с кожата.
Резултати от изпитване на острата токсичност:
– дермална ЛД50 за плъх или заек:
≤ 50 mg/kg.
R26 Силно токсичен при вдишване.
Резултати от изпитване на острата токсичност
при вдишване:
– ЛК50 за плъх – аерозоли или прах
≤ 0,25 mg/l/4h,
– ЛК50 за плъх – газове и пари:
≤ 0,5 mg/l/4h.
R39 Опасност от много тежки необратими
ефекти.
– Убедителни данни за възможността от
възникване на необратими увреждания след еднократна експозиция по най-подходящия път, найчесто в споменатите по-горе граници на дозите/
концентрациите. Тук не се включват ефектите,
посочени в раздел IV.
За да се укаже пътят на постъпване, се използват
следните комбинации от рискови фрази: R39/26,
R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28,
R39/26/27/28.
3.2.2. Токсичен
Химичните вещества и смеси се класифицират
като токсични и се обозначават със символ „Т“ и
знак за опасност „токсичен“ съгласно критериите,
посочени по-долу.
Рисковите фрази се прилагат съгласно следните
критерии:
R25 Токсичен при поглъщане.
Резултати от изпитване на острата токсичност:
– орална ЛД50 за плъх: 25 < ЛД50
≤ 200 mg/kg;
– орална дискриминираща доза за плъх
5 mg/kg: 100% преживяемост, доказана
токсичност;
– висока смъртност при орални дози > 25
и т 200 mg/kg, при плъхове посредством
Метод Клас остра токсичност (за оценка
на резултатите от изпитванията виж схемите
в приложение № 1 на метод В1 трис, посочен в Регламент (ЕО) № 440/2008).
R24 Токсичен при контакт с кожата.
Резултати от изпитване на острата токсичност:
– дермална ЛД50 за плъх или заек: 50<
ЛД50 ≤ 400 mg/kg.
R23 Токсичен при вдишване.
Резултати от изпитване на острата токсичност:
– инхалаторна ЛК50 за плъх – аерозоли или
прах:
0,25 < ЛК50 ≤ 1 mg/l/4h;
– инхалаторна ЛК50 за плъх – газове или
пари:
0,5 < ЛК50 ≤2 mg/l/4h .
R39 Опасност от много тежки необратими
ефекти.
– убедителни данни за възможността от
възникване на необратими увреждания
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след еднократна експозиция по най-подходящия път, най-често в споменатите погоре граници на дозите или концентрациите;
тук не се включват ефектите, посочени в
раздел IV.
За да се укаже пътят на постъпване, се използват
следните комбинации от рискови фрази: R39/23,
R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25,
R39/23/24/25.
R48 Опасност от тежко увреждане на здравето
при продължителна експозиция.
– сериозно увреждане (ясно изразено функц ионално нарушение или морфологично
изменение с токсикологично значение),
което вероятно е възникнало вследствие
на повтаряща се или продължителна експозиция по най-подходящия път.
Химичните вещества и смеси се класифицират
и като токсични, когато тези ефекти се наблюдават при нива с един порядък (т.е. десетократно)
по-ниски от тези, определени за R48 в т. 3.2.3.
За да се укаже пътят на постъпване, се използват
следните комбинации от рискови фрази: R48/23,
R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25,
R48/23/24/25.
3.2.3. Вреден
Химичните вещества и смеси се класифицират
като вредни и се обозначават със символа „Xn“
и знак за опасност „вреден“ съгласно критериите,
посочени по-долу.
Рисковите фрази се прилагат съгласно следните
критерии:
R22 Вреден при поглъщане.
Резултати от изпитване на острата токсичност:
– орална ЛД 50 за плъх: 200 < ЛД 50 ≤
2000 mg/kg;
– орална дискриминираща доза за плъх
50 mg/kg 100% преживяемост, доказана
токсичност;
– преживяемост, по-ниска от 100 %, при
орална доза 500 mg/kg за плъх по метода на
фиксираната доза; виж таблицата за оценка
към метод В.1(а) на Регламент (ЕО)
№ 440/2008, или
– висока смъртност при орално въвеждане
на вещество в обхвата >200 и ≤ 2000 mg/
kg за плъх по метода за класифициране въз
основа на острата токсичност (за анализиране на резултатите виж приложение № 2
към метод B.1 трис от Регламент (ЕО)
№ 440/2008).
R21 Вреден при контакт с кожата.
Резултати от изпитване на острата токсичност:
– дермална ЛД50 за плъх или заек: 400<
ЛД50 ≤ 2000 mg/kg.
R20 Вреден при вдишване.
Резултати от изпитване на острата токсичност:
– инхалаторна ЛК 50 за плъх – аерозоли
или прах:
1 < ЛК50 ≤5 mg/l/4h;
– инхалаторна ЛК50 за плъх – газове или
пари:
2 < ЛК50 ≤ 20 mg/l/4h.
R65 Вреден – може да причини увреждане на
белите дробове при поглъщане.
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Течни химични вещества и смеси, които създават
риск от аспирация поради ниския си вискозитет:
а) За химични вещества и смеси, съдържащи
алифатни, алициклени и ароматни въглеводороди
в обща концентрация, равна или по-висока от
10 %, и с
– време на изтичане, по-малко от 30 s в
3 mm ISO тигел според БДС EN ISO
2431:2003 г., или
– кинематичен вискозитет, измерен посредством калибриран стъклен капилярен вискозиметър според БДС EN ISO 3104:2001 г./
БДС ISO 3105:2002 г., по-нисък от 7 × 10-6 m2/s
при 40 °C, или
– кинематичен вискозитет, преизчислен от
данните, получени от ротационен вискозиметър според БДС EN ISO 3219:2004 г., понисък от 7 × 10-6 m2/s при 40 °C.
Забележка. Химичните вещества и смеси,
отговарящи на тези критерии, не трябва да се
класифицират, когато средното им повърхностно
напрежение, измерено с тензиометъра на du Nouy
или чрез методите в Регламент (ЕО) № 440/2008,
Част А.5, е по-високо от 33 mN/m при 25 °C.
б) За химични вещества и смеси въз основа
на наблюдения върху хора.
R68 Възможен риск от необратими ефекти.
– Убедителни данни за възможността от
възникване на необратими увреждания
след еднократна експозиция по най-подходящия път, най-често в споменатите погоре граници на дозите или концентрациите.
Тук не се включват ефектите, посочени в
раздел IV.
За да се укаже пътят на постъпване, се използват
следните комбинации от рискови фрази: R68/20,
R68/21, R68/22, R68/20/21, R68/20/22, R68/21/22,
R68/20/21/22.
R48 Опасност от тежко увреждане на здравето
при продължителна експозиция.
– сериозно увреждане (ясно изразено функционално нарушение или морфологично
изменение с токсикологично значение),
което вероятно е възникнало вследствие
на повтаряща се или продължителна експозиция по най-подходящия път.
Химичните вещества и смеси се класифицират най-малко като вредни, когато тези ефекти
се наблюдават при следните нива на експозиция:
– орална, плъх: ≤ 50 mg/kg телесна маса
на ден;
– дермална, плъх или заек: ≤ 100 mg/kg
телесна маса на ден;
– дихателна, плъх: ≤0,25 mg/kg, 6 часа
на ден.
Тези стойности се прилагат директно, когато
са наблюдавани много тежки увреждания при
субхроничен (90-дневен) опит. При анализ на
резултатите от подостър (28-дневен) опит тези
стойности трябва да се увеличат приблизително
трикратно. Ако е проведен хроничен (двегодишен)
опит, резултатите му се оценяват конкретно за
всеки отделен случай. Ако е проведено проучване,
включващо опити с различна продължителност,
най-често се използват резултатите от опита с
най-голяма продължителност.
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За да се укаже пътят на постъпване, се използват
следните комбинации от рискови фрази: R48/20,
R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22,
R48/20/21/22.
3.2.3.1. Коментар по отношение на летливи
химични вещества
За някои химични вещества с висока концентрация на наситените пари съществуват данни,
насочващи към вредни ефекти, които трябва да се
вземат под внимание. Тези вещества може да не
са класифицирани според критериите за здравни
ефекти в приложението (т. 3.2.3) или да не се обхващат от т. 3.2.8. Въпреки това, когато са налице
достатъчно данни, че те биха могли да създадат
риск при обичайни условия на транспортиране,
съхранение и употреба, може да се наложи класифицирането им в таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, което
се извършва конкретно за всеки отделен случай.
3.2.4. Коментар във връзка с прилагането на R48.
Приложението на тази рискова фраза се отнася
до специфичните биологични ефекти, описани подолу. За да се приложи тази рискова фраза, трябва
да съществува опасност от сериозно увреждане на
здравето, включващо смърт, ясно изразени функционални нарушения или морфологични промени
с токсикологично значение. Особено значение има
необратимостта на ефектите. Освен това е важно
да се вземат под внимание не само тежките специфични промени в отделен орган или биологична
система, но също и наличието на генерализирани
промени с не толкова изразена тежест, засягащи
няколко органа, или на тежки промени в общия
здравен статус.
Когато се прави оценка дали има данни за
тези видове ефекти, трябва да се вземат предвид
следните указания:
3.2.4.1. Данни, показващи, че трябва да се
приложи R48:
а) смъртни случаи, свързани с веществото;
б) съществени функционални промени в централната или периферната нервна система, включително зрението, слуха и обонянието, оценени
чрез клинично наблюдение или други подходящи
методи (например електрофизиологични тестове);
съществени функционални промени в други органи
и системи (например в белите дробове);
в) всички характерни промени в параклиничните
показатели (биохимични, хематологични, изследване на урината), които показват тежка органна
дисфункция; хематологичните нарушения се считат
за особено важни, ако данните показват, че те се
дължат на понижена продукция на кръвни клетки
от костния мозък;
г) тежки увреждания на органите, открити
при хистологично изпитване на материал, взет
при аутопсия:
аа) разпространена или изразена в тежка степен некроза, развитие на фиброза или гранулом в
жизнено важни органи с регенеративни възможности (например черния дроб);
бб) тежки морфологични промени, които са
потенциално обратими, но има явни данни за значителна дисфункция на органите (например тежка
мастна дегенерация в черния дроб, тежка остра
тубулна нефроза, ерозивен хеморагичен гастрит);
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вв) данни за значима клетъчна смърт във
витални органи без възможности за регенерация
(например миокардиосклероза или дегенерация на
нерв) или в популация от стволови клетки (например аплазия или хипоплазия на костния мозък).
Посочените по-горе данни най-често се получават от експерименти върху животни. Когато се
оценяват данни за експозиция на хора, особено
внимание трябва да се обърне върху нивата на
експозиция.
3.2.4.2. Данни показващи, че R48 не трябва
да се прилага.
Използването на тази рискова фраза се ограничава за случаите на „сериозно увреждане на
здравето след продължителна експозиция“. При
редица ефекти, предизвикани от химичното вещество или от смес върху хора или животни, няма
основания да се употреби R48. Тези ефекти се
вземат под внимание, когато се определя нивото
на експозиция без наблюдаван биологичен ефект.
Примери за добре документирани промени,
които по правило не налагат класифициране с R48
независимо от статистическата им значимост, са:
а) клинични наблюдения или промени в прираста
на телесната маса и приема на храна и вода, които
могат да имат токсикологично значение, но сами
по себе си не представляват „сериозно нарушение“;
б) слаби изменения в параклиничните показатели (изследване на урината, хематологични и
биохимични тестове), които имат несигурно или
минимално токсикологично значение;
в) промени в маса на органа без данни за
дисфункция на органа;
г) адаптационни реакции (например миграция
на макрофаги в белите дробове, хипертрофия на
черния дроб, индукция на чернодробни ензими,
хиперпластична реакция към дразнещи вещества
и смеси). Местните ефекти върху кожата, предизвикани от многократен контакт с веществото, би
било по-добре да се класифицират с R38 „дразни
кожата“;
д) когато е демонстриран видово специфичен
механизъм на токсичност (например специфични
метаболитни пътища).
3.2.5. Корозивен
Химичните вещества или смеси се класифицират
като корозивни и се обозначават със символ „С“
и знак за опасност „корозивен“ в съответствие със
следните критерии:
– химично вещество или смес се считат за
корозивни, когато, приложени върху цялостна
здрава животинска кожа, предизвикват пълно разрушаване на кожната тъкан на поне едно животно
по време на експеримента за изпитване на кожно
дразнене, цитиран в Регламент (ЕО) № 440/2008,
или по време на друг еквивалентен метод, или
– ако резултатите могат да бъдат предвидени,
например при силно алкална или кисела реакция
(рН ≤ 2 или ≥ 11,5). Обаче, когато крайното рН е
база за класификацията, може да се вземе предвид
и киселинно-алкалният резерв. Ако съобразяването с киселинно-алкалния резерв предполага, че
веществото или сместа може да не са корозивни,
тогава трябва да се проведат по-нататъшни изпитвания за потвърждаване на това, за предпочитане
чрез използване на подходящо валидирано in vitro
изпитване.
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– класифицирането може да се основава върху
резултатите от валидирани in vitro изпитвания от
цитираните в Регламент (ЕО) № 440/2008.
Рисковите фрази се прилагат според следните
критерии:
R35 Предизвиква тежки изгаряния
– ако при третиране върху цялостна здрава
животинска кожа настъпи пълна деструкция на
кожата в резултат от експозиция с продължителност до 3 минути или ако този резултат може да
се предвиди.
R34 Предизвиква изгаряния
– ако при третиране върху цялостна здрава
животинска кожа настъпи пълна деструкция на
кожата в резултат от експозиция с продължителност до 4 часа или ако този резултат може да се
предвиди;
– органични пероксиди, освен когато съществуват данни, отричащи такова действие.
Забележки:
Когато класификацията се основава на валидирано in vitro изпитване, трябва да се използват R35
или R34 в зависимост от способността на метода
за изпитване да направи разлика между тях.
Когато класификацията е само на базата на
крайна рН, се прилага R35.
3.2.6. Дразнещ
Химичните вещества и смеси се класифицират
като „дразнещи“ и се обозначават със символ „Xi“
и знак за опасност „дразнещ“ съгласно изложените
по-долу критерии.
3.2.6.1. Възпаление на кожата
Следните рискови фрази се прилагат съгласно
посочените критерии:
R38 Дразни кожата
– химични вещества и смеси, които предизвикват значително възпаление на кожата, запазващо
се най-малко 24 часа след период на експозиция
≤ 4 часа. Използва се методът за изпитване на
кожно дразнене върху зайци, посочен в Регламент
(ЕО) № 440/2008.
Възпалението на кожата е значително, ако:
а) средната стойност на бала за образуваните
еритема/есхара или оток в групата на третираните
животни е равна или по-голяма от 2, или
б) в случай че изпитването по Регламент (ЕО)
№ 440/2008 е проведено върху 3 животни, при 2
или повече животни се установява еритема/есхара или оток, съответстващи на среден бал ≥2,
изчислен за всяко животно поотделно.
В двата случая средният бал за едно животно
се изчислява въз основа на баловете в отделните
моменти на отчитане (24-тия, 48-ия и 72-рия час).
Също така възпалението се счита за значително, когато се запазва при най-малко две животни
в края на периода на наблюдение. Специфични
ефекти, като поява на хиперплазия, десквамация,
депигментация, фисури, крусти и алопеция, също
трябва да се вземат под внимание.
Могат да се използват и данни от проучвания
върху животни с по-голяма продължителност (виж
коментара за R48, раздел II, буква „г“). Наблюдаваните ефекти се считат за значителни, ако са
сравними с описаните по-горе.
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– Химични вещества и смеси, които предизвикват значително възпаление на кожата по данни
за експонирани лица при еднократен, повтарящ
се или продължителен контакт.
– Органични пероксиди, освен когато съществуват данни, отричащи такова действие.
Парестезия
Парестезията при лица, експонирани по дермален път на пиретроидни инсектициди, не се
разглежда като ефект в резултат на дразнене и
не е основание за класифициране като дразнител
(Xi, R38). В тези случаи трябва да се използва
S-фразата S24.
3.2.6.2. Увреждания на очите
Въз основа на посочените критерии се прилагат
следните рискови фрази:
R36 Дразни очите
– химични вещества и смеси, които, приложени върху очите на експериментални животни, причиняват значителни очни увреждания, които възникват до 72 часа след края
на експозицията и персистират най-малко
24 часа.
Очните увреждания са значителни, ако средният
бал от изпитването на очно дразнещото действие
по метода, посочен в Регламент (ЕО) № 440/2008,
отговаря на следните критерии:
– помътняване на роговицата – равен или
по-висок от 2, но по-нисък от 3;
– увреждане на ириса – равен или по-висок
от 1, но не по-висок от 1,5;
– инекция на конюнктивата – равен или повисок от 2,5;
– оток на конюнктивата (хемоза) – равен
или по-висок от 2, или в случай, че методът по
Регламент (ЕО) № 440/2008 е проведен върху
три животни, уврежданията при две или повече
животни съответстват на посочените критерии за
помътняване на роговицата и инекция на конюнктивата. За увреждането на ириса балът трябва да
е равен или по-висок от 1, но по-нисък от 2, а за
хемоза – равен или по-висок от 2,5.
В двата случая средният бал за едно животно
се изчислява въз основа на баловете в отделните
моменти на отчитане (24-тия, 48-ия и 72-рия час).
– химични вещества и смеси, които предизвикват значително увреждане на очите по данни
за експонирани лица;
– органични пероксиди, освен когато съществуват данни, отричащи такова действие.
R41 Риск от тежко увреждане на очите.
– химични вещества и смеси, които, приложени върху очите на експериментални животни, причиняват тежки очни увреждания,
които възникват до 72 часа след края на
експозицията и персистират най-малко
24 часа.
Очните увреждания са тежки, ако средният бал
от изпитването на очно дразнещото действие по
метода, посочен в Регламент (ЕО) № 440/2008,
отговаря на следните критерии:
– помътняване на роговицата – равен или
по-висок от 3;
– увреждане на ириса – по-висок от 1,5.
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В случай че методът по Регламент (ЕО)
№ 440/2008 е проведен върху три животни, уврежданията при две или повече животни трябва
да съответстват на следните критерии:
– помътняване на роговицата – равен или
по-висок от 3;
– увреждане на ириса – равен на 2.
В двата случая средният бал за едно животно
се изчислява въз основа на баловете в отделните
моменти на отчитане (на 24-тия, 48-ия и 72-рия час).
Уврежданията на очите се считат за тежки също
и тогава, когато се запазват до края на периода
на наблюдение.
Уврежданията на очите се считат за тежки
и тогава, когато химичното вещество или смес
причинява необратима пигментация на очите.
– Химични вещества и смеси, които предизвикват тежко увреждане на очите на експонирани
лица.
Забележка.
Когато химичното вещество или смес се класифицират като корозивни и са обозначени с R34
или R35, рискът от тежко увреждане на очите се
подразбира и не се указва върху етикета с R41.
3.2.6.3. Дразнене на дихателната система
Следните рискови фрази се прилагат съгласно
посочените критерии:
R37 Дразни дихателните пътища
Химични вещества и смеси, които предизвикват сериозно дразнене на дихателната система
въз основа на:
– практически наблюдения върху хора;
– позитивни резултати от подходящи тестове
върху животни.
Коментари във връзка с употребата на R37:
При оценката на практическите наблюдения
върху хора трябва да се разграничат ефектите,
които водят до класифициране с R48 (виж т. 3.2.4),
от тези, които се класифицират с R37. Състоянията, който по правило се класифицират с R37,
са обратими и обикновено засягат само горните
дихателни пътища.
Позитивните резултати от подходящи изпитвания върху животни могат да включват данни,
получени при изпитване на общата токсичност,
включително хистопатологични данни за дихателната система. Данните от измерване на експерименталната брадипнея също могат да бъдат използвани
за оценка на дразненето на дихателните пътища.
3.2.7. Сенсибилизиращ
3.2.7.1. Сенсибилизиращ при вдишване
Химичните вещества и смеси се класифицират
като сенсибилизиращи и се обозначават със символ
„Xn“, знак за опасност „Вреден“ и рискова фраза
R42 съгласно изложените по-долу критерии:
R42 Възможна е сенсибилизация при вдишване
– при наличие на данни, че химичното вещество или смес могат да предизвикат специфична дихателна свръхчувствителност;
– когато са налице позитивни резултати от
подходящи изпитвания върху животни;
– когато химичното вещество е изоцианат,
освен когато данните показват, че веществото
не предизвиква сенсибилизация по дихателен път.
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Коментари във връзка с употребата на R42:
Данни за хора
Доказателствата, че дадено химично вещество
може да предизвика специфична респираторна
свръхчувствителност по правило се основават на
данни за хора. В този контекст свръхчувствителността по правило се проявява клинично като
астма, но се вземат под внимание и други реакции
на свръхчувствителност, като ринит и алвеолит.
Състоянията на свръхчувствителност се проявяват
клинично като алергични реакции. Независимо от
това не е необходимо да се демонстрира наличието
на имунологични механизми. Освен данните за
клинично проявени случаи при класифицирането е
необходимо да се вземат под внимание и следните
данни за експонираните лица:
– брой на експонираното население;
– степен на експозиция.
Данните, посочени по-горе, могат да включват:
– клинична история на заболяването и релевантни резултати от функционалното изпитване
на дишането, придружени от допълнителни потвърждаващи данни, като например:
– химична структура, сходна с тази на вещества с известно сенсибилизиращо действие върху
дихателната система;
– резултати от in vivo имунологични тестове
(например кожноалергични проби);
– резултати от in vitro имунологични тестове
(например серологични тестове);
– проучвания, които показват други специфични, но не имунологични механизми на
действие, например слабо изразено дразнене
при повтаряща се експозиция, фармакологично
медиирани ефекти;
– данни от позитивни тестове за бронхопровокация с веществото, извършени според общоприетите методи за изпитване на специфична
хиперсензитивна реакция.
Клиничната история на заболяването трябва да
включва както медицински, така и професионални
данни, за да се определи връзката между експозицията на дадено химично вещество и развитието
на респираторна свръхчувствителност. Необходими са фамилна анамнеза, данни за началото и
развитието на болестта, минали и придружаващи
заболявания и рискови фактори в бита и на работното място. Здравната информация трябва да
обхване алергичните и дихателните заболявания,
прекарани в детството, както и данни за вредни
навици (тютюнопушене).
Позитивните резултати от бронхопровокационни
тестове се считат като достатъчно доказателство
с оглед класифицирането.
Трябва да се има предвид, че в много случаи
наблюденията и изпитванията, посочени по-горе,
са извършени още преди да се пристъпи към
класифицирането на съответното вещество.
Химичните вещества, които предизвикват
прояви на астма посредством дразнещия си ефект
само при хора с бронхиална свърхчувстителност,
не трябва да се обозначават с R42.
Проучвания върху животни
Данните, показателни за сенсибилизиращия
потенциал на химичните вещества по дихателен
път при хора, могат да включват:
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– определяне на IgE (например при мишки);
– специфични респираторни ефекти при морски свинчета.
3.2.7.2. Сенсибилизиращ при контакт с кожата
Химичните вещества и смеси се класифицират
като сенсибилизиращи и се обозначават със символ „Xi“, знак за опасност „Дразнещ“ и рискова
фраза R43 съгласно изложените по-долу критерии:
R43 Възможна е сенсибилизация при контакт
с кожата
– ако практическият опит показва, че химичните вещества и смеси могат да причинят сенсибилизация чрез контакт с кожата
при значителен брой хора, или
– когато са налице позитивни резултати от
изпитвания върху животни.
Коментари във връзка с употребата на R43:
Данни за хора
Следните данни са достатъчни за обозначаване
на дадено химично вещество с R43:
– позитивни данни от подходящи кожно алергични тестове, получени по правило от двама или
повече изследователи, или
– епидемиологични данни за контактен алергичен дерматит, причинен от съответното вещество
или смес; случаи, в които голяма част от експонираните лица проявяват характерни симптоми,
трябва да се разглеждат с особено внимание, дори
ако броят им е малък, или
– позитивни резултати от експериментални
проучвания върху хора (виж още т. 3.1.1).
Следните данни са достатъчни за обозначаване
с R43 при наличие на допълнителни подкрепящи
доказателства:
– изолирани случаи на контактен алергичен
дерматит, или
– епидемиологични проучвания, при които
не може да се изключи влиянието на грешка,
случайни или други допълнителни фактори върху
резултатите.
Допълнителните подкрепящи доказателства
могат да включват:
– данни от тестове върху животни, извършени според съществуващите изисквания, които не
отговарят на критериите за класифициране и са
близки до тях, или
– данни, получени чрез методи, които не са
общоприети, или
– релевантни зависимости между структура
и активност.
Проучвания върху животни
За позитивни се считат следните резултати от
подходящи изпитвания върху животни:
– в случай че се прилага тестът с адювант за
кожна сенсибилизация, описан в Регламент (ЕО)
№ 440/2008, или други изпитвания с адювант, за
позитивен се счита отговор при най-малко 30 %
от третираните животни;
– при използване на други методи за позитивен се счита отговорът при най-малко 15 % от
животните.
3.2.7.3. Алергична контактна уртикария
Някои химични вещества или смеси, които
отговарят на критериите за обозначение с R42,
в допълнение предизвикват алергична контактна
уртикария. В тези случаи данните за контактна
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уртикария трябва да се обозначат посредством
подходящи S-фрази, най-често S24 and S36/37,
и да се упоменат в Информационния лист за
безопасност.
При вещества, които предизвикват признаци на
алергична контактна уртикария, но не отговарят
на критериите за обозначаване с R42, трябва да
се обсъди евентуално класифициране с R43.
Не съществува общоприет животински модел
за идентифициране на веществата, предизвикващи
алергична контактна уртикария. Затова класифицирането с оглед на тази клинична форма по
правило се основава на данни за хора, подобни
на тези за кожна сенсибилизация (R43).
3.2.8. Други токсикологични свойства
Допълнителни рискови фрази се използват
за химични вещества и смеси, класифицирани
според т. 2.2.1 – 3.2.7, и/или раздели IV и 5 в
съответствие със следните критерии (въз основа
на опита, придобит при съставянето на таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008):
R29 При контакт с вода се отделя токсичен газ.
За химични вещества и смеси, които при
контакт с вода или влажен въздух отделят
силно токсични или токсични газове в потенциално опасни количества, например
алуминиев фосфид, фосфорен пентасулфид.
R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.
За химични вещества и смеси, които влизат
във взаимодействие с киселини, като при
това се отделят токсични газове в опасни
количества, например натриев хипохлорит,
бариев полисулфид. За химични вещества,
предназначени за масова употреба, е поподходящо използването на S 50 (Да не се
смесва с …….… (посочва се от производителя).
R32 При контакт с киселини се отделя силно
токсичен газ
За химични вещества и смеси, които влизат
във взаимодействие с киселини, като при
това се отделят силно токсични газове в
опасни количества, например соли на циановодород, натриев азид. За химични вещества, предназначени за масова употреба,
е по-подходящо да се използва S 50 (Да не
се смесва с ……….. (посочва се от производителя).
R33 Опасност от кумулативни ефекти
За химични вещества и смеси, при които е
възможна кумулация в организма, но очакваните последствия не са толкова тежки,
че да се наложи използването на R48.
За коментари върху използването на тази
R-фраза виж т. 4.2.3.3 за вещества и приложение
№ 10, част А.3 към наредбата.
R64 Може да причини увреждане на здравето
на кърмачета.
За химични вещества и смеси, които постъпват в организма на жените и могат да повлияят върху лактацията или да се отделят
(включително като метаболити) в майчиното
мляко в количества, достатъчни, за да
предизвикат опасност за здравето на кърмачето.
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За коментари върху използването на тази
R-фраза (и в някои случаи на R33) виж
т. 4.2.3.3 за вещества и приложение № 9,
част А.4 към наредбата.
R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.
За химични вещества и смеси, които предизвикват сухота, лющене или напукване на
кожата, но не отговарят на критериите за
обозначаване с R38:
Въз основа на:
– практически наблюдения при обичайна
употреба, или
– данни за очаквани ефекти върху кожата.
Виж също т. 1.6 и 1.7.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост
и световъртеж.
За летливи химични вещества и смеси, съдържащи летливи вещества, които предизвикват ясно изразени симптоми на депресия
на централната нервна система при постъпване по дихателен път и които не са класифицирани въз основа на острата си токсичност по дихателен път (R20, R23, R26,
R68/20, R39/23 или R39/26).
Могат да се използват следните данни:
а) Данни от проучвания върху животни,
показващи ясно изразени признаци на депресия на централната нервна система, като
например признаци на наркоза, летаргия,
нарушена координация (включително загуба
на рефлекса за изправяне) и атаксия:
– при концентрации/продължителност на
експозицията < 20 mg/l/4 h, или
– когато съотношението на ефективната
концентрация при ≤ 4 h към концентрацията
на наситените пари (t°= 20 °С) е ≤1/10.
б) Практически наблюдения при хора
(например наркоза, сънливост, понижено
внимание, загуба на рефлекси, нарушена
координация, световъртеж) от добре документирани източници при условия на експозиция, сравними с описаните по-горе за
животни.
Виж още т. 1.6 и 1.7.
За някои допълнителни рискови фрази виж
т. 2.2.6.
4. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО
НА ЧОВЕКА
4.1. Въведение
4.1.1. Този раздел определя процедурата за класифициране на химични вещества, които могат да
предизвикат посочените по-горе ефекти. За смеси
виж т. 4.2.4.
4.1.2. Ако лицата, които пускат на пазара химични вещества, разполагат с информация, според
която дадено химично вещество трябва да се класифицира и етикетира въз основа на критериите
в т. 4.2.1, 4.2.2 или 4.2.3, те временно етикетират
химичното вещество съгласно тези критерии въз
основа на оценка на наличните данни.
4.1.3. Лицата, които пускат на пазара химични вещества, съхраняват цялата информация за
химичното вещество, което се пуска на пазара.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Това включва библиографска справка за всички
използвани източници на данни, включително ако
те не са публикувани.
4.1.4. В допълнение към т. 4.1.3 лицето, което
пуска на пазара химични вещества, разполага и
с новите съществени за класифицирането и етикетирането на химичното вещество данни в съответствие с критериите по т. 4.2.1, 4.2.2 или 4.2.3.
4.2. Критерии за класифициране, знаци за
опасност, избор на рискови фрази
4.2.1. Канцерогенни химични вещества
За целите на класифицирането и етикетирането
в съответствие с настоящия етап на развитие на
научното познание тези вещества се класифицират
в три категории:
Категория 1
Вещества с доказано канцерогенно действие
върху човека. За тях съществуват достатъчно данни,
подкрепящи наличието на причинна връзка между
експозицията на човека и развитието на рак.
Категория 2
Вещества, които трябва да се разглеждат като
канцерогенни за човека. Съществуват достатъчно
сериозни основания да се предполага, че експозицията на човека може да доведе до развитието
на рак главно въз основа на:
– адекватно проведени хронични или субхронични проучвания върху животни;
– друга съществена информация.
Категория 3
Химични вещества с възможен канцерогенен
ефект, данните за които не са достатъчни за
извършване на адекватна оценка. Съществуват
данни от проучвания върху животни, но те не са
достатъчни за класифициране на веществото в
категория 2.
4.2.1.1. Прилагат се следните символи и специфични рискови фрази:
Категории 1 и 2:
Вещества, класифицирани в канцерогенни
категории 1 или 2, се означават със символ „Т“
и рискова фраза:
R45 Може да причини рак
За химични вещества и смеси, водещи до
повишен риск от рак само при постъпване по
дихателен път, например прахове или пари (при
другите пътища на експозиция, като поглъщане
и контакт с кожата, липсва канцерогенен риск),
се прилагат следният символ „Т“ и специфична
рискова фраза:
R49 Може да причини рак при вдишване
Категория 3:
Вещества, класифицирани в канцерогенна
категория 3, се означават със символ „Хn“ и
рискова фраза:
R40 Съществуващи, но недостатъчни данни за
канцерогенен ефект.
4.2.1.2. Коментари във връзка с категоризирането на канцерогенните химични вещества.
Класифицирането в категория 1 се извършва въз
основа на епидемиологични данни; включването
в категории 2 и 3 се извършва главно въз основа
на експерименти върху животни.
Класифицирането в категория 2 изисква наличие на позитивни резултати от проучвания върху
два вида животни или на достатъчно убедителни

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

позитивни резултати от проучвания върху един
вид животни заедно с допълнителни подкрепящи
данни (данни за генотоксичност, резултати от
метаболитни или биохимични проучвания, индуциране на доброкачествени тумори, структурно
сходство с познати химични канцерогени или
данни от епидемиологични проучвания, насочващи
към наличието на връзка между експозицията и
развитието на рак).
Категория 3 включва 2 подкатегории:
а) Химични вещества, които са проучени добре
и данните за канцерогенност са недостатъчни, за
да бъдат класифицирани в категория 2. Не може
да се очаква, че по-нататъшни експерименти ще
осигурят допълнителна информация, която да
промени тяхното класифициране.
б) Химични вещества, които не са достатъчно изучени. Наличните данни не са достатъчни,
но насочват към евентуален риск за човека.
Класифицирането е временно: необходими са
по-нататъшни експерименти, преди да се вземе
окончателно решение.
За да се отличат категории 2 и 3, се използват следните критерии, които отдават по-голямо
значение на възможните ефекти при експозиция
на хора в сравнение с индукцията на тумори в
експериментални условия. Тези критерии, особено
приложени в комбинация, довеждат в повечето
случаи до класифициране в категория 3 въпреки
наличието на туморна индукция при експериментални животни:
– канцерогенни ефекти само при много високи
дози, превишаващи максималната толерантна доза;
максималната толерантна доза се характеризира
с токсични ефекти, които не съкращават продължителността на живота, но водят до намаляване
на прираста на телесното тегло с около 10 %;
– поява на тумори, особено при високи дози,
само в специфични органи при един животински
вид, за който се знае, че има висока честота на
спонтанно туморообразуване;
– поява на тумори само на мястото на третиране в много чувствителни тест-системи (например
интраперитонеално или подкожно въвеждане на
някои химични съединения с локално токсично
действие), ако въпросният орган не се очаква да
бъде засегнат при човека;
– липса на генотоксичност в краткотрайни
тестове in vivo и in vitro;
– наличие на вторичен механизъм на действие
при наличие на определена прагова доза (например
хормонални ефекти върху определени органи или
върху механизми за физиологична регулация; хронична стимулация на клетъчната пролиферация);
– наличие на специфичен за определен вид
механизъм на туморна генеза (например специфични метаболитни пътища), които не се срещат
при човека.
Разликата между категория 3 и случаите, при
които не се прави класификация, тъй като се
изключва опасност за човека, е:
– веществото не се класифицира в някоя от
категориите, ако механизмът на експериментал-
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но изпитваното туморно образувание е напълно
изяснен и има положителни резултати, че този
процес не може да бъде екстраполиран за човека;
– ако единствените налични данни за тумора
са за чернодробните тумори в определени чувствителни породи мишки, без други допълнителни
данни, веществото не може да бъде класифицирано
в някоя от категориите;
– особено внимание трябва да бъде отделено
на случаите, когато наличните данни за тумора
са в резултат на поява на неоплазма на места
и в породите, където те са добре познати като
спонтанно и бързо разпространяващи се.
4.2.2. Мутагенни химични вещества
4.2.2.1. За целите на класифицирането и етикетирането и в съответствие със съвременното
ниво на научно познание тези химични вещества
се разделят в следните категории:
Категория 1
Вещества с доказано мутагенно действие върху
човека
За тях съществуват достатъчно данни, подкрепящи наличието на причинна връзка между
експозицията на човека и появата на наследствено
генетично увреждане.
Категория 2
Вещества, които трябва да се разглеждат като
мутагенни за човека. Съществуват достатъчно сериозни основания да се предполага, че експозицията върху човека може да доведе до наследствено
генетично увреждане главно въз основа на:
– коректно проведени проучвания върху животни;
– друга съществена информация.
Категория 3
Химични вещества с възможен мутагенен ефект,
данните за които не са достатъчни за извършване
на адекватна оценка. Съществуват данни от проучвания върху животни, но те не са достатъчни
за класифициране на веществото в категория 2.
4.2.2.2. Прилагат се следните символи и специфични рискови фрази:
Категории 1 и 2:
Вещества, класифицирани като мутагенни в
категории 1 или 2, се означават със символ „Т“
и рискова фраза:
R46 Може да причини наследствено генетично
увреждане
Категория 3:
Вещества, класифицирани като мутагенни
в категория 3, се означават със символ „Xn“ и
рискова фраза:
R68 Възможен риск от необратими ефекти.
4.2.2.3. Коментари във връзка с категоризирането на мутагенните химични вещества.
Дефиниция на термините:
„Мутация“ означава трайна промяна в количеството или структурата на генетичния материал
на даден организъм, в резултат на което настъпва
промяна в неговите фенотипни характеристики.
Промените могат да засегнат отделен ген, група от
гени или цяла хромозома. Ефектите върху отделни
гени могат да настъпят в резултат от въздействие
върху отделни ДНК бази (точкови мутации) или
вследствие на значителни промени, включително
делеции, в рамките на даден ген. Ефектите върху

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

цели хромозоми могат да включват структурни и
количествени промени. Мутация в половите клетки
на организмите, размножаващи се по полов път,
може да се предаде в поколението. „Мутаген“
означава агент, който предизвиква повишена
честота на мутациите.
Трябва да се отбележи, че химичните вещества
се класифицират като мутагени при наличие на
наследствено генетично увреждане. Същевременно
резултатите, водещи до класифициране в категория
3 („индукция на генетични промени в соматични
клетки“), по правило се разглеждат като признак
за възможни канцерогенни свойства.
Понастоящем методологията за оценка на
мутагенните свойства е в процес на развитие.
Съществуват много нови тестове, за които все
още не са възприети стандартизирани протоколи
и критерии за оценка. При оценката на данните
за мутагенност следва да се вземат под внимание
качеството на провеждане и достоверността на
приложените тестове.
Категория 1
Класифицирането в категория 1 се извършва
въз основа на положителни данни от епидемиологични проучвания за мутагенност. Досега не са
познати химични вещества, които могат да бъдат
класифицирани в тази категория. Установяването
на достоверни данни за честотата на мутациите
сред човешката популация е изключително трудно.
Категория 2
Класифицирането в категория 2 се извършва
въз основа на данни, показващи:
а) наличие на мутагенни ефекти, или
б) други клетъчни взаимодействия, свързани с
мутагенен ефект върху полови клетки на бозайници in vivo, или
в) мутагенни ефекти в соматични клетки на
бозайници in vivo в комбинация с убедителни
данни за това, че химичното вещество или негов
метаболит достигат до половите клетки.
По отношение на включването в категория 2
понастоящем се прилагат следните методи:
2(а) In vivo тестове за мутагенност върху полови клетки:
– специфичен локус тест;
– тест за наследствени транслокации;
– тест за доминантна леталност.
Тези тестове демонстрират прояви на увреждане в потомството или дефекти в развиващия
се ембрион.
2(б) In vivo тестове за установяване на наличие
на взаимодействие с полови клетки (обикновено
с ДНК):
– тестове за наличие на хромозомни аберации
посредством цитогенетичен анализ, включително
анеуплоидия в резултат на нарушено разпределение
на хромозоми в делящите се клетки;
– тест за сестрински хроматидни обмени (SCE);
– тест за оценка на непрограмираната
ДНК – синтеза (UDS);
– тест за (ковалентно) свързване на мутагени
към ДНК на половите клетки;
– тестове за други видове увреждане на ДНК.
Тези изпитвания осигуряват индиректни
данни. Положителните данни от тях най-често
се придружават от положителни резултати при
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in vivo проучвания за мутагенност в соматични
клетки при човека или други бозайници (виж
методите към категория 3 – за препоръчване
тези към т. 3(а).
2(в) In vitro изпитвания за мутагенни ефекти
в соматични клетки на бозайници (виж т. 3(а) в
комбинация с токсикокинетични методи или други
методи, демонстриращи, че химичното вещество
или негов метаболит достига до половите клетки.
По отношение на т. 2(б) и 2(в) положителните резултати от изпитвания, опосредствани от
приемника, или демонстрацията на ясно изразени
промени в in vitro изпитвания могат да послужат
като допълнително подкрепящо доказателство.
Категория 3
Класифицирането в категория 3 се извършва
въз основа на положителни данни за:
а) мутагенни ефекти, или
б) други клетъчни взаимодействия, свързани
с прояви на мутагенност в соматични клетки на
бозайници in vivo. Последните обикновено се
подкрепят от положителни данни от изпитвания
за мутагенност in vitro.
Понастоящем за оценка на ефектите в соматични клетки in vivo са най-подходящи следните
методи:
3(а) Изпитване за мутагенност в соматични
клетки in vivo:
– микронуклеус изпитване върху костен мозък
или метафазен анализ;
– метафазен анализ на периферни лимфоцити;
– спот-изпитване върху мишки.
3(б) Изпитване за взаимодействия на ДНК в
соматични клетки in vivo:
– изпитване за сестрински хроматидни обмени
(SCE) в соматични клетки;
– изпитване за непрограмиран синтез на ДНК
(UDS) в соматични клетки;
– изпитване за (ковалентно) свързване на
мутагени с ДНК в соматични клетки;
– изпитване за увреждане на ДНК, например
чрез алкално елюиране.
Химични вещества, които показват положителен
резултат само в in vitro изпитвания за мутагенност,
като правило не се класифицират, но за тях се
препоръчва по-нататъшно изпитване с помощта
на in vivo изпитвания. По изключение, например
за вещество с ясно изразен ефект в няколко in
vitro изпитвания, за което липсват in vivo данни и
което представлява структурен аналог на познат
канцероген/мутаген, може да се обсъжда евентуално класифициране в категория 3.
4.2.3. Вещества, токсични за репродукцията.
4.2.3.1. За целите на класифицирането и етикетирането и в съответствие със съвременното ниво
на научно познание тези вещества се класифицират
в 3 категории:
Категория 1:
Вещества с доказано вредно въздействие върху
възпроизводителната функция при хора.
За тях съществуват достатъчно данни, подкрепящи наличието на причинна връзка между
експозицията на човека и появата на нарушения
във възпроизводителната функция.
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Вещества с доказана токсичност върху развиващия се организъм при хора.
За тях съществуват достатъчно данни, подкрепящи наличието на причинна връзка между
експозицията на човека и появата на токсични
ефекти при развитието на потомството му.
Категория 2
Вещества, които трябва да се разглеждат като
токсични за възпроизводителната функция при хора
Съществуват достатъчно сериозни основания
да се предполага, че експозицията на човека може
да доведе до нарушение на възпроизводителната
функция въз основа на:
– убедителни данни за нарушения във възпроизводителната функция от проучвания върху
животни при липса на други токсични ефекти
или данни за нарушение на възпроизводителната
функция при дози, близки до тези, предизвикващи други токсични ефекти, без нарушенията във
възпроизводителната функция да се явяват като
вторично, неспецифично следствие от останалите
токсични ефекти;
– друга съществена информация.
Вещества, които трябва да се разглеждат като
токсични за развиващия се организъм при хора
Съществуват достатъчно сериозни основания
да се предполага, че експозицията на човека може
да доведе до токсични ефекти върху развиващия
се организъм въз основа на:
– убедителни данни от адекватни проучвания
върху животни за вредно въздействие върху развиващия се организъм при дози, които не предизвикват
изразена токсичност за майката, или при дози,
близки до тези, предизвикващи други токсични
ефекти, когато ефектите върху развиващия се
организъм не се явяват като вторично, неспецифично следствие от останалите токсични ефекти;
– друга съществена информация.
Категория 3
Вещества с възможен токсичен ефект върху
възпроизводителната функция
Класифицирането по правило се извършва въз
основа на:
– резултати от адекватни проучвания върху
животни, които дават убедителни основания да се
предполага наличие на нарушения във възпроизводителната функция при липса на други токсични
ефекти или при дози, близки до тези, предизвикващи други токсични ефекти, когато ефектите върху
възпроизводителната функция не се явяват като
вторично, неспецифично следствие от останалите
токсични ефекти. Данните обаче не са достатъчни
за класифициране на веществото в категория 2;
– друга съществена информация.
Химични вещества с възможен токсичен ефект
върху развиващия се организъм при хора
Класифицирането по правило се извършва въз
основа на:
– резултати от адекватни проучвания върху
животни, които дават убедителни основания да се
предполага наличие на токсичност за развиващия
се организъм при липса на изразена токсичност
за майката или при дози, близки до тези, предизвикващи други токсични ефекти, когато ефектите
върху развитието не се явяват вторично, неспеци-
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фично следствие от останалите токсични ефекти;
данните обаче не са достатъчни за класифициране
на веществото в категория 2;
– друга съществена информация.
4.2.3.2. Прилагат се следните символи и специфични рискови фрази:
Категория 1:
За вещества, увреждащи възпроизводителната
функция при хора:
Веществата, класифицирани като токсични за
репродукцията в категория 1, се означават със
символ „Т“ и рискова фраза:
R60 Може да увреди възпроизводителната
функция
За вещества с токсично въздействие върху
развиващия се организъм при хора:
Веществата, класифицирани като токсични за
репродукцията в категория 1, се означават със
символ „Т“ и рискова фраза:
R61 Може да увреди плода при бременност
Категория 2:
За вещества, които трябва да се разглеждат
като увреждащи възпроизводителната функция
при хора:
Веществата, класифицирани като токсични за
репродукцията в категория 2, се означават със
символ „Т“ и рискова фраза:
R60 Може да увреди възпроизводствената
функция
За вещества, които трябва да се разглеждат като
токсични за развиващия се организъм при хора:
Веществата, класифицирани като токсични за
репродукцията в категория 2, се означават със
символ „Т“ и рискова фраза:
R61 Може да увреди плода при бременност.
Категория 3:
За вещества с възможен вреден ефект върху
възпроизводството при хора:
Веществата, класифицирани като токсични за
репродукцията в категория 3, се означават със
символ „Xn“ и рискова фраза:
R62 Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция.
За вещества с възможен вреден ефект върху
развиващия се организъм при хора:
Веществата, класифицирани като токсични за
репродукцията в категория 1, се означават със
символ „Xn“ и рискова фраза:
R63 Възможен риск от увреждане на плода
при бременност.
4.2.3.3. Забележки във връзка с категоризацията
на веществата, токсични за репродукцията:
Репродуктивната токсичност включва увреждания на мъжката и женската репродуктивна
функция или възможност, както и индукцията на
ненаследствени вредни ефекти върху потомството.
Тя се разделя на две главни групи: 1. Ефекти върху
мъжката или женската възпроизводителна функция; 2. Токсичност за развиващия се организъм.
1. Ефекти върху мъжката или женската възпроизводителна функция: включват вредни ефекти
върху либидото, сексуалното поведение, всички
аспекти на сперматогенезата и овогенезата, както
и върху хормоналния и физиологичния статус,
които биха могли да нарушат възможността за
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оплождане, самото оплождане или развитието на
оплодената яйцеклетка до момента или по време
на имплантацията.
2. Токсичност за развиващия се организъм:
Терминът се разглежда в най-широк смисъл и
включва всички ефекти, нарушаващи нормалното развитие както преди, така и след раждането.
Обхванати са ефекти, предизвикани или проявени
пренатално, както и такива, които се проявяват
след раждането. Такива са: ембриотоксични/
фетотоксични ефекти, смърт, аборт, структурни
дефекти (тератогенни ефекти), функционални
дефекти, дефекти, предизвикани по време и след
раждането, както и нарушено постнатално психическо или физическо развитие до момента и по
време на пубертета.
Класификацията на химичните вещества като
токсични за репродукцията се отнася до вещества
със специфичен потенциал за предизвикване на
този вид токсичност. Когато репродуктивната токсичност се развива вторично, като неспецифично
следствие от други токсични ефекти, съответните
химични вещества не трябва да се класифицират
като токсични за репродукцията. За най-значими
се считат тези химични вещества, които увреждат
репродукцията при нива на експозиция, неводещи
до други токсични прояви.
Класифицирането на дадено химично вещество
в категория 1 по отношение на ефекти върху
възпроизводството и/или развитието се извършва
въз основа на епидемиологични данни. Класифицирането в категории 2 или 3 се извършва предимно въз основа на данни от проучвания върху
животни. Данните от in vitro проучвания или от
изпитвания върху яйца на птици се разглеждат
като „допълнително подкрепящо доказателство“
и само по изключение могат да доведат до класифициране на дадено химично вещество като
токсично за репродукцията при отсъствие на in
vivo данни.
Както и при повечето други токсични ефекти
по отношение на репродуктивната токсичност съществува експозиционен праг на въздействие, под
който химичните вещества не проявяват вреден
ефект. Дори когато в проучванията върху животни
се открие ясно изразен ефект, изводите за възможно въздействие при човека могат да се поставят
под съмнение в случаите, когато ефектът се проявява само при високи дози, когато съществуват
изразени токсикокинетични различия, или пътят
на постъпване при експеримента не съответства
на реалния път на постъпване при експозиция на
хора. Поради тези и подобни съображения в такива
случаи се стига до класифициране в категория 3
или веществото изобщо не се класифицира като
токсично за репродукцията.
Регламент (ЕО) № 440/2008 въвежда лимитиращ тест за вещества с ниска токсичност. Ако
при доза, по-голяма или равна на 1000 mg/kg
per os, не се проявяват признаци на токсичност
за репродукцията, проучвания с използване на
други дози по правило не са необходими. Ако са
налице данни за репродуктивна токсичност при
дози, по-високи от посочената лимитираща доза,
те трябва да се оценят заедно с всички останали
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съществени данни. По правило се приема, че
наблюдението на ефект само при дози, надвишаващи лимитиращата доза, не води задължително
до класифициране на химичното вещество като
„токсично за репродукцията“.
ЕФЕКТИ ВЪРХУ ВЪЗПРОИЗВОДИТЕЛНАТА
ФУНКЦИЯ
За класифициране на дадено химично вещество в категория 2 по отношение на нарушение
на възпроизводителната функция по правило се
изискват убедителни данни за един животински
вид, заедно с подкрепящи данни за механизма
или мястото на действие, за наличие на химично
сродство с химични агенти с доказано вредно
въздействие върху възпроизводителната функция,
или друга информация от проучвания върху хора,
която подкрепя извода, че ефектите биха могли
да възникнат при човека. Когато са налице данни
за един животински вид без друга подкрепяща
информация, най-подходящо е класифициране в
категория 3.
Нарушенията във възпроизводителната функция
могат да настъпят като неспецифично следствие
на изразена генерализирана токсичност или при
силно изтощение. Затова класифицирането в категория 2 се извършва, когато са налице данни
за известна специфичност на репродуктивната
токсичност. Ако нарушенията във възпроизводителната функция при проучвания върху животни
се дължат на невъзможност за копулация, класифицирането в категория 2 по правило изисква и
наличие на данни за механизма на действие, за
преценка дали вредното въздействие, например
нарушение в хормоналната секреция, може да
възникне при човека.
ТОКСИЧНОСТ ЗА РАЗВИВАЩИЯ СЕ ОРГАНИЗЪМ
Класифицирането в категория 2 изисква убедителни доказателства за наличие на вредни ефекти
в адекватно проведени проучвания върху един или
повече животински видове. Неблагоприятните
ефекти по време на бременност и след раждане
могат да възникнат вторично като следствие от
токсичност за майката, намален прием на храна
или вода, стрес за майката, липса на майчини грижи, специфичен хранителен дефицит, недостатъци
при отглеждането на животните във вивариума,
инфекциозни заболявания и т.н. Затова са от значение преди всичко ефектите върху развиващия се
организъм, които се наблюдават в добре проведени
проучвания и при дози, непредизвикващи изразена
токсичност за майката. Пътят на експозиция е
също от значение. По-конкретно инжектирането
на материал с дразнещо действие интраперитонеално може да доведе до локални увреждания
на матката и нейното съдържимо. Резултатите от
такива проучвания трябва да се интерпретират
предпазливо и сами по себе си не са достатъчни
за класифицирането на дадено вещество като
токсично за развиващия се организъм.
Класифицирането в категория 3 се извършва въз
основа на критерии, близки до тези за категория
2. Тази категория се избира при недостатъци в
проучванията, които правят техните заключения
по-малко убедителни, или когато не може да се
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изключи възможността ефектите да се дължат на
неспецифично въздействие, например на генерализирана токсичност.
По правило дадено химично вещество се
класифицира в категория 3 или изобщо не се
класифицира като токсично за репродукцията,
когато единствените наблюдавани ефекти са слаби
промени в честотата на спонтанно възникващи
дефекти, слаби промени в относителния дял на
нормално възникващи вариации, например в устройството на скелета, или малки различия при
оценката на постнаталното развитие.
Ефекти по време на лактация
Химични вещества, класифицирани като токсични за репродукцията, които могат също така
да окажат вредно въздействие посредством ефекта си върху лактацията, трябва да се обозначат
допълнително с R64 (виж критериите в т. 3.2.8).
За целите на класифицирането токсичните
ефекти върху потомството, получени в резултат на
експозиция чрез майчиното мляко или на директна експозиция на децата, не се разглеждат като
„Токсични ефекти върху репродукцията“, освен ако
тези ефекти не водят до нарушения в развитието
на поколението.
Химични вещества, които не се класифицират
като токсични за репродукцията, но които могат
да проявят токсичност, ако постъпят в организма
на кърмачето по време на лактация, трябва да
се обозначат с R64 (виж критериите в т. 3.2.8).
Тази R-фраза може също да бъде подходяща за
вещества, които влияят върху количеството или
качеството на майчиното мляко.
R64 по правило се обозначава въз основа на:
(а) токсикокинетични проучвания, които показват вероятността химичното вещество да постъпи
в майчиното мляко в токсични количества, и/или
(б) въз основа на резултати от проучвания
върху едно или две поколения животни, което
показва присъствието на неблагоприятни ефекти
върху поколението поради наличие на веществото
в майчиното мляко, и/или
(в) въз основа на данни от проучвания върху
хора, показващи риск за кърмачетата по време
на периода на лактация.
Химични вещества, за които се знае, че кумулират в тялото, и които впоследствие могат да се
отделят в майчиното мляко, могат да се обозначат
с R33 и R64.
4.2.4. Процедура за класифициране на смеси
по отношение специфични ефекти за здравето.
Ако дадена смес съдържа едно или повече
химични вещества, класифицирани според изложените по-горе критерии, трябва да се класифицира
според критериите на приложение № 8, части
А.7-9 и В.6 към наредбата (концентрационните
граници са посочени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
или в приложение № 8, част В.6 към наредбата,
когато съответното вещество или вещества не са
включени в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени без
концентрационни граници).
5. КЛАСИФИЦИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА
ЕФЕКТИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
5.1. Въведение
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Основната цел на класифицирането на химичните вещества като опасни за околната среда е
да се предупредят потребителите за опасността,
която тези вещества представляват за екосистемите. Изложените тук критерии се отнасят за водни
екосистеми, но е общоизвестно, че съществуват
химични вещества, които могат да въздействат
едновременно или алтернативно на други екосистеми, чиито компоненти варират от почвени
микроорганизми до примати.
Критериите, посочени по-долу, следват директно
от методите за изпитване, посочени в Регламент
(ЕО) № 440/2008, дотолкова, доколкото те са
споменати. Има ограничен брой методи за изпитване, които се изисква да бъдат приложени за
получаването на основния набор данни, посочени
в приложения № VII и VIII към Регламент (ЕО)
№ 1907/2006, и получената от тях информация
може да бъде недостатъчна за подходящо класифициране. За класифицирането е възможно да
бъдат изискани допълнителни данни, получени
от приложения № IX или X към Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 или други еквивалентни изпитвания.
Освен това класифицираните вещества могат да
бъдат обект на преразглеждане при наличие на
други нови данни.
За целите на класифицирането и етикетирането
и с оглед съвременното ниво на научно познание
химичните вещества се делят на две групи според
техните остри и/или дълготрайни ефекти във водни
и други екосистеми.
5.1.1. Класифицирането на химичните вещества
обикновено се прави въз основа на експерименталните данни за острата токсичност във водна
среда, разградимостта и log Pow (или ако има
фактор на биоконцентрация – BCF), където Pow е
коефициент на разпределение n – октанол/ вода.
5.1.2. Обикновено класификацията на смесите
се извършва на базата на конвенционалния метод
по чл. 27, ал. 1, т. 1 и приложение № 7, части А и
В към наредбата. В този случай класификацията
се основава на индивидуалните концентрационни
граници, посочени:
– в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008, или
– в приложение № 7, част В към наредбата,
когато веществото или веществата не са включени
в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 или са включени, но без да са
посочени концентрационните граници.
5.1.3. Обикновено класификацията на смесите
се прави въз основа на конвенционалния метод.
Въпреки това в някои случаи за определяне на
острата токсичност във водна среда се провеждат
изпитвания на сместа. Резултатите от тези изпитвания на острата токсичност във водна среда могат да
променят класифицирането на сместа, извършено
чрез прилагане на конвенционалния метод. Ако
изпитванията се избират от лицето, отговорно за
пускането на сместа на пазара, то трябва да се
съобрази с критериите на методите, определени
в част С от Регламент (ЕО) № 440/2008. Освен
това изпитванията трябва да се извършат върху
всичките три групи по видове в съответствие с това
приложение (водорасли, Daphnia (водни бълхи)
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и риби), освен ако класификацията във връзка
с острата токсичност във водна среда определя
опасността на сместа след изпитване на една от
групите или вече има резултати от изпитването.
5.2. Критерии за класифициране, знаци за
опасност, избор на рискови фрази.
Критериите за класифициране на веществата
от т. 5.2.1 се прилагат и за смеси, когато те се
изпитват в съответствие с т. 5.1.3.
5.2.1. Водна среда
5.2.1.1. Химичните вещества се класифицират
като опасни за околната среда и се обозначават
със символ „N“ и с подходящи знак за опасност
и рискови фрази според следните критерии:
R50 Силно токсичен за водни организми, и
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
Остра токсичност:
ЛК50 (96 часа) (за риби) ≤ 1 mg/l, или
ЕK50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи)
≤1 mg/l, или
ИК50 (72 часа)(за водорасли) ≤ 1 mg/l, и:
– веществото не се разгражда лесно, или
– log Pow (log коефициент на разпределение
октанол/вода) ≥ 3,0 (освен ако експериментално
определеният фактор на биоконцентрация (BCF)
≤ 100).
R50 Силно токсичен за водни организми
Остра токсичност:
ЛК50 (96 часа) (за риби) ≤1 mg/l, или
ЕK50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи)
≤ 1 mg/l, или
ИК50 (72 часа)(за водорасли) ≤1 mg/l
R51 Токсичен за водни организми, и
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
Остра токсичност:
ЛК50 (96 часа) (за риби) 1 mg/l < ЛК50 ≤
10 mg/l, или
ЕK50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи)
1 mg/l < EK50 ≤10 mg/l, или
ИK50 (72 часа)(за водорасли) 1 mg/l < ИK50
≤ 10 mg/l, и
веществото не се разгражда лесно, или
log Pow ≥3,0 (освен ако експериментално определеният BCF ≤100).
5.2.1.2. Химичните вещества се класифицират
като опасни за околната среда в съответствие с
критериите, посочени по-долу. Рисковите фрази
също се обозначават според следните критерии:
R52 Вреден за водни организми, и
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
Остра токсичност:
ЛК50 (96 часа) (за риби) 10 mg/l < ЛК50
≤100 mg/l, или
ЕК50 (48 часа) (за Daphnia (водни бълхи)
10 mg/l < EК50 ≤ 100 mg/l, или
ИК 50 (72 часа)(за водорасли) 10 mg/l <
ИК50 ≤100 mg/l, и
веществото не се разгражда лесно.
Този критерий не се прилага, когато са налице други научни данни за разграждането и/
или токсичността, които убедително доказват, че
нито самото вещество, нито продуктите от неговото разграждане създават потенциална опасност
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от дълготрайни или отдалечени вредни ефекти
за водната среда. Такива допълнителни научни
доказателства следва да се основават на изпитвания, изисквани съгласно приложение № IX към
Регламент (ЕО) № 1907/2006, или изпитвания с
еквивалентна значимост и могат да включват:
1. доказателства за бързо разграждане във
водна среда;
2. отсъствие на хронични токсични ефекти
при концентрация 1,0 mg/l, например когато чрез
проучване върху продължителни токсикологични
изпитвания върху риби или Daphnia е установена
концентрация без наблюдаван ефект (NOEL – no
observed effect level), по-висока от 1,0 mg/l.
R52 Вреден за водни организми
Химични вещества, които не са обхванати
от посочените по-горе критерии, но според
наличните токсикологични данни могат
да представляват опасност за структурата
и/или функциите на водните екосистеми.
R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Химични вещества, които не са обхванати от посочените по-горе критерии, но според наличните данни за устойчивостта, кумулацията
и предполагаемото или наблюдаваното
въздействие, миграция, трансформация и
разпределение в компонентите в околната
среда могат да представляват опасност
за структурата и/или функциите на водните
екосистеми.
Например слабо разтворимите във вода
химични вещества (разтворимост, по-ниска
от 1 mg/l) се покриват от този критерий, ако:
(а) не се разграждат лесно, и
(б) log Pow ≥3,0 (освен ако експериментално
определеният BCF ≤100).
Този критерий не се прилага, когато са
налице други научни данни за разграждането
и/или токсичността, които доказват убедително, че нито самото вещество, нито продуктите от неговото разграждане създават
потенциална опасност от дълготрайни или
отдалечени вредни ефекти за водната среда.
Такива допълнителни научни доказателства
следва да се основават на изпитвания, изисквани съгласно приложение № IX към
Регламент (ЕО) № 1907/2006, или изпитвания с еквивалентна значимост и могат да
включват:
1. доказателства за бързо разграждане във
водна среда;
2. отсъствие на хронични токсични ефекти на
границата на разтворимост, например
когато чрез проучване върху продължителни токсикологични изпитвания върху риби
или Daphnia (водни бълхи) е установена
концентрация без наблюдаван ефект (NOEL),
по-висока от границата на разтворимост.
5.2.1.3. Коментар върху определянето на ИК50
за водорасли и на възможността за разграждане
в околната среда
В случаите, когато се касае за силни оцветители
и може да се докаже, че растежът на водораслите
се инхибира само в резултат от намален интензитет
на светлината, не се използва 72-часовата ИK50
като критерий за класифициране.
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Приема се, че химичните вещества се разграждат лесно, ако са изпълнени следните критерии:
а) ако по време на 28-дневни проучвания са
достигнати следните нива на разграждане:
– при изпитвания, основаващи се върху съдържанието на разтворен органичен въглерод: 70 %;
– при изпитвания, основаващи се върху изчерпване на кислорода или образуване на въглероден
диоксид: 60 % от теоретичния максимум.
Тези нива на биодеградация трябва да бъдат
достигнати в течение на 10 дни от началото на
разграждането. За начало на разграждането се
приема моментът, в който е разградено 10 % от
веществото,
или
б) в случаите, когато са налице само данни
за химичното потребление на кислород (chemical
oxygen demand, COD) и биохимичното потребление на кислород (biochemical oxygen demand,
BOD5), съотношението BOD5/COD е по-голямо
или равно на 0,5,
или
в) ако са налице други убедителни данни, които показват, че веществото може да се разгради
(биотично и/или абиотично) във водната среда
до ниво >70% за 28 дни.
5.2.2. Неводна среда
5.2.2.1. Химичните вещества се класифицират
като опасни за околната среда и се обозначават
със символ „N“ и съответен знак за опасност и
рискови фрази според следните критерии:
R54 Токсичен за флората
R55 Токсичен за фауната
R56 Токсичен за почвените организми
R57 Токсичен за пчелите
R58 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда
Химични вещества или смеси, които според наличните данни за токсичността им, устойчивостта,
кумулацията и предполагаемото или наблюдавано
въздействие, миграция, трансформация и разпределение в компонентите в околната среда могат
да представляват непосредствена, дълготрайна
и/или отдалечена опасност за структурата и/или
функциите на природните екосистеми, различни
от тези, посочени в т. 5.2.1.
5.2.2.2. Химичните вещества и смеси се класифицират като опасни за околната среда и се
обозначават със символ „N“ и съответен знак
за опасност и рискови фрази според следните
критерии:
R59 Опасен за озоновия слой
Химични вещества, които според наличните
данни за свойствата и предполагаемото или наблюдаваното въздействие, миграция, трансформация и
разпределение в компонентите в околната среда
могат да представляват опасност за структурата
и/или функциите на озоновия слой в стратосферата. Тук се включват веществата, изброени в
приложение № 1 към Постановление № 254 на
Министерския съвет от 1999 г. за вещества, които
нарушават озоновия слой.
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Смесите се класифицират въз основа на конвенционалния метод по чл. 27, ал. 1, т. 1 и приложение № 7, части А и В към наредбата.
6. ИЗБОР НА СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
6.1. Въведение
Съветите за безопасност (S-фрази) се определят за опасни химични вещества и смеси в
съответствие със следните общи критерии. Като
допълнение, за някои смеси съветите за безопасност, посочени в приложение № 5 към наредбата,
са задължителни.
Когато в раздел VI се посочва производителят,
това се отнася за лицето, отговорно за пускането
на пазара на съответното вещество или смес.
6.2. Съвети за безопасност за химични вещества и смеси
S1 Да се съхранява под ключ.
– Приложение:
– Силно токсични, токсични и корозивни
вещества и смеси
– Критерии за използване:
– Задължителни за химичните вещества и
смеси, посочени по-горе, когато са преназначени за масова употреба.
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
– Приложение:
– Всички опасни химични вещества и смеси
– Критерии за използване:
– Задължителни за всички опасни химични
вещества и смеси, предназначени за масова
употреба, освен за веществата и смесите,
класифицирани само като опасни за околната среда.
S3 Да се съхранява на хладно място.
– Приложение:
– Органични пероксиди
– Други опасни вещества и смеси с температура на кипене ≤ 40 °С.
– Критерии за използване:
– Задължително за органичните пероксиди,
освен ако не е използвана S47.
– Препоръчително за други опасни вещества
и смеси с температура на кипене ≤ 40 °С.
S4 Да се съхранява далече от жилищни помещения.
– Приложение:
– Силно токсични и токсични химични
вещества и смеси
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава само до силно
токсични и токсични химични вещества
и смеси, когато е желателно да се допълни
S13; например когато съществува здравен
риск при вдишване и веществото или сместа трябва да се съхранява далеч от жилищни помещения. Съветът няма за цел да попречи на приложението на съответното
вещество или смес в жилищни помещения
при употреба според предписанията.
S5 Да се съхранява под... (подходяща течност,
указана от производителя).
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– Приложение:
– Твърди вещества и смеси, склонни към
самозапалване
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специални
случаи, например натрий, калий или бял
фосфор.
S6 Да се съхранява под... (инертен газ, указан
от производителя).
– Приложение:
– Опасни химични вещества и смеси, които
трябва да се съхраняват в инертна атмосфера.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специални
случаи, например някои металоорганични
съединения.
S7 Съдът да се държи плътно затворен.
– Приложение:
– Органични пероксиди
– Химични вещества и смеси, които могат
да отделят силно токсични, токсични, вредни
или изключително запалими газове.
– Химични вещества и смеси, които при
контакт с влагата отделят изключително
запалими газове.
– Леснозапалими твърди вещества.
– Критерии за използване:
– Задължително за органични пероксиди.
– Препоръчително за останалите случаи,
посочени по-горе.
S8 Съдът да се съхранява на сухо място.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които могат
да реагират бурно с водата.
– Химични вещества и смеси, които при
контакт с водата отделят изключително
запалими газове.
– Химични вещества и смеси, които при
контакт с водата отделят силно токсични
или токсични газове.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до областите на
приложение, посочени по-горе, когато е
необходимо да се допълнят предупрежденията, обозначени с R14, R15 и R29.
S9 Съдът да се съхранява на добре проветриво
място.
– Приложение:
– Летливи химични вещества и смеси, които
могат да отделят силно токсични, токсични
или вредни пари.
– Изключително запалими или лесно запалими течности и изключително запалими
газове.
– Критерии за използване:
– Препоръчително за летливи вещества и
смеси, които могат да отделят силно токсични, токсични или вредни пари.
– Препоръчително за изключително запалими или лесно запалими течности или изключително запалими газове.
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S12 Съдът да не се затваря херметично.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които могат
да взривят контейнера поради отделяне на
газове или пари.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специалните
случаи, посочени по-горе.
S13 Да се съхранява далече от напитки и храни
за хора и животни.
– Приложение:
– Силно токсични, токсични и вредни химични
вещества и смеси.
– Критерии за приложение:
– Препоръчително когато тези вещества и
смеси има вероятност да се използват за масова
употреба.
S14 Да се съхранява далече от ... (несъвместимите материали се посочват от производителя).
– Приложение:
– Органични пероксиди
– Критерии за използване:
– Задължително е и по правило се използва
само за органични пероксиди. Въпреки това
може да се приложи и в други случаи, когато
несъвместимостта е свързана с определен
риск.
S15 Да се съхранява далече от топлина.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които се
разлагат или реагират спонтанно под въздействие на топлината.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специални
случаи, например мономери, но не се прилага, ако вече са използвани рисковите
фрази R2, R3 и/или R5.
S16 Да се съхранява далече от източници на
запалване. Да не се пуши.
– Приложение:
– Изключително запалими или леснозапалими течности и изключително запалими
газове.
– Критерии за използване:
– Препоръчва се за посочените по-горе
вещества и смеси, но не се прилага, ако вече
са използвани рисковите фрази R2, R3 и/
или R5.
S17 Да се съхранява далече от горими материали.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които могат
да образуват експлозивни или спонтанно
запалими смеси със запалими материали.
– Критерии за използване:
– В специални случаи, например за подсилване на R8 и R9.
S18 Съдът да се манипулира и отваря внимателно.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които могат
да предизвикат свръхналягане в контейнера.
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– Химични вещества и смеси, които могат
да образуват експлозивни пероксиди.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до посочените
по-горе случаи, когато има риск от увреждане
на очите и/или когато веществата/смесите има вероятност да се използват от масовия потребител.
S20 Да не се яде и пие по време на работа.
– Приложение:
– Силно токсични, токсични и корозивни
химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специални
случаи (например арсен и арсенови съединения; флуорацетати), особено ако тези
вещества/смеси има вероятност да се използват от масовия потребител.
S21 Да не се пуши по време на работа.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които образуват токсични продукти при изгаряне.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специални
случаи (например халогенирани съединения).
S22 Да не се вдишва прахът.
– Приложение:
– Всички опасни за здравето твърди химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за тези от посочените
вещества и смеси, които са обозначени с R42.
– Препоръчително за тези от посочените
вещества и смеси, които се намират под
формата на инхалабилен прах и за които
рискът за здравето при вдишване не е
изпитван.
S23 Да не се вдишва газът/димът/парите/
аерозолът (подходящата дума/подходящите думи
се посочва/посочват от производителя).
– Приложение:
– Всички опасни за здравето течни или
газообразни вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за тези от посочените
вещества и смеси, които са обозначени с R42.
– Задължително за химични вещества и
смеси, които се прилагат в аерозолна форма
чрез пръскане. В допълнение трябва да се
обозначи S38 или S51.
– Препоръчително, когато е необходимо
да се привлече вниманието на потребителя
върху рискове при вдишване, които не са
обозначени с рискови фрази.
S24 Да се избягва контакт с кожата.
– Приложение:
– Всички опасни за здравето химични
вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за веществата и смесите,
обозначени с R43, освен ако не е указан
съветът S36.
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– Препоръчително, когато е необходимо
да се привлече вниманието на потребителя
върху рисковете при контакт с кожата,
които не са обозначени с рискови фрази
(например парестезия). Независимо от
това S24 може да се използва и за подсилване на използваните рискови фрази.
S25 Да се избягва контакт с очите.
– Приложение:
– Всички опасни за здравето химични
вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Препоръчително, когато е необходимо да се привлече вниманието на потребителя върху рисковете при контакт с очите,
които не са обозначени с рискови фрази.
Независимо от това S25 може да се използва
и за подсилване на използваните рискови
фрази.
– Препоръчително за химични вещества,
обозначени с R 34, R 35, R 36 или R 41,
които има вероятност да се използват от
масовия потребител.
S26 При контакт с очите веднага да се изплакнат
обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.
– Приложение:
– Корозивни или дразнещи химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за корозивни химични вещества и смеси, както и за тези, обозначени с R41.
– Препоръчително за дразнещи химични
вещества и смеси, обозначени с R36.
S27 Незабавно да се съблече цялото замърсено
облекло.
– Приложение:
– Силно токсични, токсични или корозивни
химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за силно токсични химични
вещества и смеси, обозначени с R27, които има вероятност да се използват от масовия потребител.
– Препоръчително за силно токсични
химични вещества и смеси за професионална
употреба, обозначени с R27. S27 не трябва
да се използва, ако е обозначена фразата S36.
– Препоръчително за токсични химични
вещества и смеси, обозначени с R24, както
и за корозивни химични вещества и смеси,
които има вероятност да се използват от
масовия потребител.
S28 След контакт с кожата веднага да се измие
обилно с ... (посочва се от производителя).
– Приложение:
– Силно токсични, токсични или корозивни
химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за силно токсични вещества и смеси.
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– Препоръчително за останалите посочени
по-горе вещества и смеси, особено в случаите, когато водата не е най-подходяща за
измиване.
– Препоръчително за корозивни химични
вещества и смеси, които има вероятност
да се използват от масовия потребител.
S29 Да не се изпуска в канализацията.
– Приложение:
– Изключително или леснозапалими течности, които не се смесват с водата.
– Силно токсични и токсични химични
вещества и смеси
– Химични вещества, опасни за околната
среда
– Критерии за използване:
– Задължително за химични вещества,
опасни за околната среда и обозначени със
символ N, които има вероятност да се използват от масовия потребител, освен ако
не са предназначени за тази цел.
– Препоръчително за останалите посочени
по-горе вещества и смеси, които има вероятност да се използват от масовия потребител, освен ако не са предназначени за такава цел.
S30 Никога да не се добавя вода в този продукт.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които реагират бурно с водата.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специални
случаи (например сярна киселина) и може
да се използва при необходимост, за да даде
най-ясната възможна информация, като
подчертае R14 или като алтернатива на R14.
S33 Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.
– Приложение:
– Изключително или леснозапалими вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Препоръчително за вещества и смеси с
промишлена употреба, които не абсорбират
влага. По принцип не се използва за вещества
и смеси, предназначени за масовия потребител.
S35 Този материал и неговата опаковка да се
третират по безопасен начин.
– Приложение:
– Всички опасни химични вещества и смеси
– Критерии за използване:
– Препоръчително за химичните вещества
и смеси, за чието третиране са необходими
специални указания.
S36 Да се носи подходящо защитно облекло.
– Приложение:
– Органични пероксиди
– Силно токсични, токсични или вредни
вещества и смеси.
– Корозивни химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за силно токсични и корозивни химични вещества и смеси.
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– Задължително за химични вещества и
смеси, обозначени с R21 или R24.
– Задължително за канцерогени, мутагени
и вещества, токсични за репродукцията от
категория 3, освен ако ефектите не се предизвикват единствено по дихателен път.
– Задължително за органични пероксиди
– Препоръчително за токсични вещества
и смеси, ако дермалната LD50 е неизвестна,
но веществото/сместа има вероятност да
прояви токсичност при контакт с кожата.
– Препоръчително за вещества и смеси за
професионална употреба, които могат да
увредят здравето при продължителна експозиция.
S37 Да се носят подходящи ръкавици
– Приложение:
– Силно токсични, токсични, вредни или
корозивни химични вещества и смеси.
– Органични пероксиди
– Химични вещества и смеси, дразнещи
кожата или предизвикващи сенсибилизация
при контакт с кожата.
– Критерии за използване:
– Задължително за силно токсични и корозивни химични вещества и смеси.
– Задължително за химични вещества и
смеси, обозначени с R21, R24 или R43.
– Задължително за канцерогени, мутагени и
вещества, токсични за репродукцията от категория 3, освен ако ефектите не се предизвикват само при постъпване по дихателен път.
– Задължително за органични пероксиди
– Препоръчително за токсични вещества
и смеси, ако дермалната LD50 не е известна, но веществото или сместа има вероятност
да прояви вреден ефект при контакт с кожата.
– Препоръчително за химични вещества и
смеси, дразнещи кожата.
S38 При недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за дихателна защита.
– Приложение:
– Силно токсични или токсични вещества
и смеси.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава само до специални случаи, включващи използването на
силно токсични или токсични химични вещества и смеси в промишлеността или
селското стопанство.
S39 Да се носят предпазни средства за очите/
лицето.
– Приложение:
– Органични пероксиди
– Корозивни химични вещества и смеси;
включват се и дразнители, които могат
сериозно да увредят очите.
– Силно токсични и токсични химични
вещества и смеси.
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– Критерии за използване:
– Задължително за химични вещества и
смеси, обозначени с R34, R35 или R41.
– Задължително за органични пероксиди
– Препоръчително, когато е необходимо да
се привлече вниманието на потребителя
към рискове при контакт с очите, които не
са посочени с рисковите фрази.
– Използва се по изключение и се ограничава до силно токсични и токсични
химични вещества и смеси, когато има
риск от изпръскване и може да се очаква
бърза резорбция през кожата.
S40 За почистване на пода и всички предмети,
замърсени с този продукт, да се използва... (посочва се от производителя).
– Приложение:
– Всички опасни химични вещества и смеси
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава за химични вещества и смеси, при които водата не е
подходяща за почистване (например когато
е необходимо абсорбиране с прахообразен
материал или разтваряне с определен разтворител) и когато по съображения за опазване на здравето и безопасността е необходимо да се обозначи предупреждение на
етикета.
S41 В случай на пожар и/или експлозия да не
се вдишва димът.
– Приложение:
– Опасни химични вещества и смеси, които при изгаряне отделят силно токсични
или токсични газове.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничават до специални
случаи.
S42 При опушване/пръскане да се използват
подходящи средства за дихателна защита (подходящата дума/подходящите думи се посочва/
посочват от производителя).
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които се използват по този начин и които могат да
застрашат здравето и безопасността на
потребителя, ако не се вземат съответни
предпазни мерки.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничават до специални
случаи.
S43 При пожар да се използва... (да се посочи
точният тип на пожарогасителното устройство. Ако
водата увеличава риска, да се добави: „Никога да
не се използва вода!“).
– Приложение:
– Изключително запалими, леснозапалими
и запалими химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Задължително за химични вещества и смеси, които при контакт с вода или влажен въздух
отделят изключително запалими газове.
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– Препоръчително за изключително запалими,
леснозапалими и запалими химични вещества и
смеси, особено когато те не се смесват с водата.
S45 При злополука или неразположение да се
потърси незабавно медицинска помощ и когато
е възможно, да се покаже етикетът.
– Приложение:
– Силно токсични химични вещества и
смеси
– Токсични и корозивни химични вещества
и смеси
– Химични вещества и смеси, предизвикващи сенсибилизация по дихателен път.
– Критерии за използване:
– Задължително за посочените по-горе
химични вещества и смеси
S46 При поглъщане да се потърси незабавно
медицинска помощ и да се покаже опаковката
или етикетът.
– Приложение:
– Всички опасни химични вещества и смеси с изключение на силно токсични, токсични, корозивни или опасни за околната
среда.
– Критерии за използване:
– Задължително за всички посочени погоре опасни химични вещества и смеси,
които има вероятност да се използват от
масовия потребител, освен ако няма основания за опасност от поглъщане, по-специално от деца.
S47 Да се съхранява при температура не повисока от … °С (посочва се oт производителя).
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които стават
нестабилни при определена температура.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до специални
случаи (например някои органични пероксиди).
S48 Да се съхранява овлажнен с... (посочва се
от производителя).
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които могат
да станат много чувствителни към искри,
триене или удар, ако се оставят да изсъхнат.
– Критерии за приложение:
– По правило се ограничава до специални
случаи, например нитроцелулозни продукти.
S49 Да се съхранява само в оригиналната
опаковка.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, чувствителни
към каталитично разграждане.
– Критерии за използване:
– Химични вещества и смеси, чувствителни
към каталитично разграждане, например
някои органични пероксиди.
S50 Да не се смесва с... (посочва се от производителя).
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които могат
да реагират със съответния продукт и при
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това да се отделят силно токсични или
токсични газове.
– Органични пероксиди
– Критерии за използване:
– Препоръчително за посочените химични
вещества и смеси, когато има вероятност да
се използват от масовия потребител и когато тази фраза е по-подходяща алтернатива
на R31 или R32.
– Задължително за някои пероксиди, които
могат да реагират бурно с ускорители и
промотори.
S51 Да се използва само на проветриви места.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които могат
да отделят пари, прах, аерозоли, дим, мъгла
и т.н., които пораждат риск от пожар/
експлозия или от увреждане на здравето
по дихателен път.
– Критерии за използване:
– Препоръчително, когато не е подходящо
да се използва S38. От значение е, когато
веществото или сместа има вероятност да
се прилага от масовия потребител.
S52 Не се препоръчва за употреба на големи
площи в закрити помещения.
– Приложение:
– Летливи, силно токсични, токсични и
вредни химични вещества и смеси, които
съдържат такива вещества.
– Критерии за използване:
– Препоръчително, когато има вероятност
от увреждане на здравето при продължителна експозиция на тези вещества и смеси
поради изпарение от обширни третирани
повърхности в домовете или други закрити
пространства, в които пребивават хора.
S53 Да се избягва експозиция. Получете специални инструкции преди употреба.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, които са
канцерогени, мутагени и/или токсични за
репродукцията.
– Критерии за използване:
– Задължително за посочените химични
вещества и смеси, когато са обозначени с
поне една от R-фразите: R45, R46, R49, R60
или R61.
S56 Този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или
специални отпадъци.
– Приложение:
– Всички опасни химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Препоръчително за всички опасни химични вещества и смеси, които има вероятност да се използват от масовия потребител и за които се изискват специални
условия за обезвреждане.
S57 Да се използва подходящ съд, за да се
избегне замърсяване на околната среда.
– Приложение:
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– Химични вещества и смеси, обозначени
със символа „N“.
– Критерии за използване:
– По правило се ограничава до химични
вещества и смеси, които няма вероятност
да се използват от масовия потребител.
S59 Обърнете се към производителя или доставчика за информация относно възстановяването/
рециклирането.
– Приложение:
– Всички опасни химични вещества и смеси
– Критерии за приложение:
– Задължително за химични вещества и
смеси, опасни за озоновия слой.
– Препоръчително за други химични вещества и смеси, за които се препоръчва
възстановяване/рециклиране.
S60 Този материал и неговата опаковка да се
третират като опасен отпадък.
– Приложение:
– Всички опасни химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Препоръчително за химични вещества и
смеси, които няма вероятност да бъдат
използвани от масовия потребител и които
не са обозначени с S35.
S61 Да не се допуска изпускане в околната
среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, опасни за
околната среда
– Критерии за използване:
– По правило се използва за химични вещества и смеси, които са обозначени със
символа „N“.
– Препоръчително за всички химични
вещества и смеси, класифицирани като
опасни за околната среда, които не са
посочени по-горе.
S62 При поглъщане да не се предизвиква
повръщане: незабавно да се потърси медицинска
помощ и да се покаже тази опаковка или етикетът.
– Приложение:
– Химични вещества и смеси, класифицирани като вредни и обозначени с R65 съгласно критериите в т. 3.2.3.
– Не се прилага за химични вещества и
смеси, пуснати на пазара в аерозолни
опаковки (или в опаковки със запечатано
приспособление за пръскане), виж раздели
VIII и IX.
– Критерии за използване:
– Задължително за посочените по-горе
химични вещества и смеси, ако са предназначени или има вероятност да се използват от масовия потребител, освен в
случаите, когато S45 или S46 са задължителни.
– Препоръчително за посочените по-горе
вещества и смеси, предназначени за професионална употреба, освен в случаите,
когато S45 или S46 са задължителни.
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S63 В случай на злополука при вдишване пострадалият да се изнесе на чист въздух и да се
остави в покой.
– Приложение:
– Силно токсични и токсични химични вещества и смеси (газове, пари, аерозолни
частици, летливи течности)
– Химични вещества и смеси, предизвикващи сенсибилизация по дихателен път.
– Критерии за използване:
– Задължително за химични вещества и
смеси, обозначени с R26, R23 или R42 и
които има вероятност да се използват от
масовия потребител по такъв начин, че
могат да постъпят в организма по дихателен път.
S64 При поглъщане устата да се изплакне с
вода (но само ако пострадалият е в съзнание).
– Приложение:
– Корозивни или дразнещи химични вещества и смеси.
– Критерии за използване:
– Препоръчително за посочените по-горе
химични вещества и смеси, които има вероятност да се използват от масовия потребител и при които посочените мерки са
подходящи.
7. ЕТИКЕТИРАНЕ
7.1. Когато дадено химично вещество или смес
са класифицирани, подходящите за тях етикети се
изработват въз основа на изискванията на раздел III,
глава втора и раздел ІV, глава трета от наредбата.
Този раздел урежда принципите на изработване
на етикета и по-специално дава указания за това
как да се изберат подходящите рискови фрази и
съвети за безопасност.
Етикетът съдържа следната информация:
а) търговско наименование на сместа;
б) наименование на веществото, а при смесите
и наименованията на химичните вещества в състава
им в съответствие с правилата;
в) име, адрес и телефонен номер на лицето,
отговорно за пускането на пазара на веществото
или сместа;
г) символи и знаци за опасност;
д) фрази, обозначаващи конкретен риск (Rфрази);
е) съвети за безопасност (S-фрази);
ж) ЕС номер за химичните вещества и за тези,
включени в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008, етикетът също
включва думите „ЕО етикет“;
з) количеството на съдържащата се в опаковката смес, предлагана или продавана на масовия
потребител.
Забележка.
За някои смеси има допълнителни изисквания
към етикетирането им съгласно чл. 33 и 34 и приложение № 9 към наредбата, както и в наредбата
по чл. 14а от ЗЗВВХВП.
7.1.1. Окончателен избор на рискови фрази и
съвети за безопасност
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Въпреки че окончателният избор на най-подходящите рискови фрази и съвети за безопасност
се определя преди всичко от необходимостта да
се даде цялата нужна информация, трябва да се
вземат под внимание и съображенията за яснота
и по-лесно възприемане на съдържанието на етикета. С оглед постигане на яснота необходимата
информация трябва да се представи с минимален
брой фрази.
По отношение на дразнещи, леснозапалими,
запалими и окисляващи химични вещества и смеси
не е необходимо да се обозначават R- и S-фрази, когато опаковката не съдържа повече от 125
ml. Това правило се прилага и по отношение на
вредни химични вещества, които не се предлагат
за масово потребление.
Смеси, при които съдържанието на опаковката
не надвишава 125 мл:
– ако са класифицирани като „леснозапалими“, „оксидиращи“, „дразнещи“ (с изключение на
обозначените с рискова фраза R41) или „опасни
за околната среда“, обозначени със символ N, не
е необходимо обозначаването с R- и S- фрази;
– ако са класифицирани като „запалими“ или
„опасни за околната среда“, които не са означени
със символ N, е необходимо да се обозначат с
R-фраза, но не е необходимо да се означават с
S-фрази.
7.1.2. Означения, като „нетоксичен“, „безвреден“ и други подобни определения, не трябва да
се вписват в етикетите или върху опаковките на
химичните вещества и смеси, които са предмет
на наредбата.
7.2. Химично наименование/наименования,
които се вписват в етикета:
7.2.1. За химични вещества, включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, етикетът посочва едно от наименованията, с които те са вписани в него.
За химични вещества, които не са вписани в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008, наименованието се определя
според международно възприетата химична номенклатура, както е посочено по-горе в раздел 1.4.
7.2.2. За смеси изборът на наименованията,
които се вписват в етикета, се извършва според
правилата по чл. 36, 37, 38 и 39 от наредбата.
Забележка.
Относно приложение № 9, част В.9 към наредбата:
– наименованието на сенсибилизиращото вещество се избира в съответствие с т. 7.2.1;
– в случаите на концентрирани смеси, които
са предназначени за парфюмерийната промишленост, лицето, отговорно за пускането им на пазара,
може да идентифицира само едно сенсибилизиращо
вещество, което според него е основният агент,
водещ до опасност от сенсибилизация;
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– по отношение на натурални вещества химичното наименование може се представи като:
„етерично масло от…“, „екстракт от…“, вместо да
се дават химичните наименования на съставките
на съответното етерично масло или екстракт.
7.3. Избор на символи за опасност
Видът на символите и знаците за опасност се
определя съгласно приложение № 3. Символът
се отпечатва в черно върху оранжево-жълт фон.
7.3.1. За химичните вещества, включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, се прилагат символите и знаците,
посочени в него.
7.3.2. За опасни химични вещества, които още
не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008, както и за смеси символите и знаците за опасност се определят
според правилата, заложени в това приложение.
Когато за дадено химично вещество са посочени
повече от един символ за опасност:
– При задължително обозначаване на символа Е използването на символите F+, F и O е
по желание.
– При задължително обозначаване на символите Т+ или Т използването на символите Хn, Хi
и С е по желание.
– При задължително обозначаване на символа
С използването на символите Хn и Xi е по желание.
– Ако означението е със символа Xn, символът
Хi е по желание.
7.4. Избор на R-фрази
Формулировката на R-фразите трябва да съответства на тази в приложение № 4.
Където е подходящо, могат да се използват
комбинираните R-фрази от приложение № 4.
7.4.1. За химични вещества, включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, се вписват R-фразите, посочени в
него.
7.4.2. За химични вещества, които не са
включени в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008, R-фразите се
определят в съответствие със следните критерии
и приоритети:
а) По отношение на опасности, свързани с
увреждане на здравето:
аа) R-фразите, съответстващи на категорията
опасност, онагледена със съответен символ за
опасност, трябва да бъдат вписани в етикета;
бб) R-фрази, съответстващи на други категории
опасност, които не са онагледени със символ в
съответствие с глава втора, раздел III от наредбата.
б) По отношение на опасности, произтичащи
от физико-химичните свойства:
– R-фразите, съответстващи на категорията на
опасност, се обозначават със символ върху етикета.
в) По отношение на опасности за околната среда:
– R-фразите, съответстващи на категорията
„опасен за околната среда“, трябва да се изпишат
на етикета.
7.4.3. За смеси R-фразите се избират според
следните критерии и приоритети:
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а) По отношение на опасности, свързани с
увреждане на здравето:
аа) R-фрази, които отговарят на категорията
опасност, илюстрирана със символ; в някои случаи
R-фразите трябва да се определят съгласно таблиците към приложение № 8, част В към наредбата;
R-фразите на компонентите, влизащи в състава
на сместа и определящи категорията му, трябва
да се изпишат на етикета;
бб) R-фрази, които съответстват на други категории на опасност, характерни за компонентите
на сместа, които не са илюстрирани със символ
съгласно чл. 40, ал. 3 от наредбата.
б) По отношение на опасности, произтичащи
от физико-химичните свойства:
– прилагат се критериите, посочени в т. 7.4.3,
буква „а“, с изключение на това, че рисковите фрази
„изключително запалим“ и „леснозапалим“ не се
изписват, когато повтарят буквеното означение на
знака за опасност, придружаващ съответния символ.
в) По отношение на опасности за околната среда:
– R-фраза/и, отговарящи на класифициране в
категория „опасно за околната среда“, трябва да
бъдат обозначени на етикета;
– когато означението е с R50, допълнително
се означава с комбинираните фрази R51/53 или
R52/53; когато означението е с R 53, се използва
комбинираната фраза R50/53.
Като общо правило за характеристика на
рисковете, свързани с употребата на смеси, е
уместно да се използват максимално 6 R-фрази.
В този смисъл комбинираните фрази, включени
в приложение № 4, се разглеждат като една обща
фраза. Независимо от това правило използваните
стандартни фрази задължително трябва да включват
всички основни опасности, свързани с употребата
на смесите. В някои случаи е необходимо обозначаване с повече от 6 R-фрази.
7.5. Съвети за безопасност.
Формулировката на S-фразите съответства на
дадената в приложение № 5.
Където е възможно, трябва да се използват
комбинираните S-фрази от приложение № 5.
7.5.1. За химичните вещества, включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, се използват S-фразите, посочени в
него. Когато там не са посочени S-фрази, лицето,
което пуска на пазара химични вещества, може да
впише подходящи S-фрази. За вещества, невписани
в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008, и за смеси производителят
посочва S-фрази в съответствие с критериите на
раздел VI от това приложение.
7.5.2. Избор на съвети за безопасност
Окончателният избор на съветите за безопасност
трябва да се съобрази с рисковите фрази, изписани на етикета, и с предназначението и начина
на употреба на химичното вещество или смес:
– Като общо правило за обозначаване на найподходящите съвети за безопасност е уместно да
се използват максимално 6 S-фрази. В този смисъл
комбинираните фрази, включени в приложение
№ 5, се разглеждат като една обща фраза.
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– По отношение на третирането на отпадъците
от опасни химични вещества и смеси и техните
опаковки трябва се използва една S-фраза, освен
в случаите, когато третирането на тези отпадъци и
опаковки не създава опасност за здравето на човека
или за околната среда. Обозначението на съвет за
безопасно третиране на отпадъците и опаковките
е особено важно по отношение на вещества и
смеси, предназначени за масова употреба.
– Някои R-фрази стават излишни, ако се подберат подходящи S-фрази и обратно. S-фрази, явно
съответстващи на използвани R-фрази, се вписват
в етикета само ако с това се цели да се подсили
допълнително съответното предупреждение.
– Особено внимание при избора на съвети
за безопасност трябва да се обърне на начина и
условията на употреба на химичните вещества и
смеси, например на последствията от използване
в аерозолна форма. Фразите трябва да бъдат съобразени с предназначението и начина на употреба.
– Съветите за безопасност S1, S2 и S45 са задължителни за всички силно токсични, токсични и
корозивни химични вещества и смеси, продавани
за масова употреба.
– Съветите за безопасност S2 и S46 са задължителни за всички други опасни вещества и
смеси (освен за тези, които са класифицирани
само като опасни за околната среда), продавани
за масова употреба.
Когато фразите, подбрани стриктно според
критериите в т. 6.2, създават претрупаност, неяснота или са явно ненужни по отношение на
специфичния продукт или опаковка, някои фрази
могат да отпаднат.
7.6. ЕС номер
Ако химичното вещество, обозначено на етикета, е включено в Европейския инвентаризационен
списък на съществуващите търговски химични
вещества (EINECS) или в Европейския списък
на нотифицираните химични вещества (ELINCS),
номерата на химичните вещества в EINECS или
ELINCS се обозначават на етикета. Това изискване
не се отнася за смесите.
7.7. Размери на етикета за смесите
Размерите на етикета са следните:
Обем на опаковката
Размери (в милиметри)
– ненадвишаващи
ако е възможно, поне
3 литра:
52 х 74
– >3 литра, но
< 50 литра:
поне 74 х 105
– >50 литра,
но < 500 литра:
поне 105 х 148
– >500 литра
поне 148 х 210
Всеки символ заема най-малко 1/10 от повърхността на етикета, но не трябва да е по-малък от
1 кв. см. Веднага след опаковане на сместа върху
една или повече повърхности от опаковката му
трябва добре да се закрепи етикетът му.
Информацията, която се изписва върху етикета, трябва да се откроява ясно от фона и трябва
да бъде с такъв размер и разположение, че да е
лесна за четене.
8. СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ: ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
8.1. Преносими газови бутилки
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За преносими газови бутилки изискванията към
етикетирането се считат за изпълнени, когато са
изпълнени изискванията на чл. 10 – 14 и чл. 19
от наредбата.
Независимо от това, като изключение от чл. 16
и 18 от наредбата, за газови бутилки с полезен
обем, равен или по-малък от 150 литра, може да
се приложи една от следните алтернативи:
– Форматът и размерите на етикета могат
да следват предписанията на ISO стандарт ISO/
DP 7225,
– Информацията, изисквана съгласно глава
втора, раздел III от наредбата, може да бъде предоставена на информационна табела или етикет,
закрепен към бутилката.
8.2. Газови бутилки, предназначени за пропан,
бутан или втечнен нефтен газ (ВНГ)
Тези вещества са класифицирани в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008. Въпреки това те не представляват
опасност за здравето на хората, когато са пуснати
на пазара в херметични бутилки за многократно
пълнене или в бутилки за еднократна употреба
съгласно EN 417 като горивни газове, които се
изпускат само за изгаряне.
Тези бутилки трябва да се маркират с подходящия символ, R- и S-фрази във връзка със
запалимостта. Не се изисква обозначаването
върху етикета на информация за здравните ефекти
при човека. Независимо от това информацията
за ефектите върху здравето на човека, която по
принцип би трябвало да се впише в етикета, трябва
да се предостави на професионалния потребител
от лицето, отговорно за пускането на веществото
на пазара, във вида, предвиден в глава четвърта
от наредбата. На потребителите трябва да се предостави достатъчно информация съгласно глава
четвърта от наредбата, за да могат те да вземат
всички необходими мерки за гарантиране на безопасността и опазване на здравето.
8.3. Метали в масивен вид
Тези химични вещества са класифицирани в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008. Ако не са посочени там, те
трябва да се класифицират в съответствие с чл. 3,
т. 1 и чл. 6 от наредбата, въпреки че някои от
тези вещества, които са класифицирани в съответствие с тези членове, не създават опасност за
здравето по дихателен път, чрез поглъщане или
контакт с кожата или опасност за водната среда
във формата, в която са пуснати на пазара. За
тези химични вещества не се изисква етикет по
глава втора, раздел III от наредбата. Въпреки
това цялата информация, която би трябвало да се
впише в етикета, се предоставя на потребителите
от лицето, отговорно за пускането на метала на
пазара, във вида, предвиден по глава четвърта
от наредбата.
8.4. Химични вещества, обозначени с R65
Химични вещества, класифицирани като вредни
въз основа на опасност от аспирация, не се обозначават като вредни с R65, когато се пускат на
пазара в аерозолни опаковки или в опаковки със
запечатано приспособление за пръскане.
9. СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ: СМЕСИ
9.1. Газообразни смеси (газови смеси)
По отношение на газообразните смеси трябва
да се вземат под внимание:
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– Оценката на физико-химичните свойства;
– Оценката на опасностите за здравето;
– Оценката на опасностите за околната среда.
9.1.1. Оценка на физико-химичните свойства
9.1.1.1. Запалимост
Запалимостта на тези смеси се определя съгласно с чл. 24, ал. 1 от наредбата по методите,
определени в част А на Регламент (ЕО) № 440/2008.
Тези смеси се класифицират въз основа на
резултатите от извършените изпитвания и се
етикетират.
Когато газообразни смеси се произвеждат по
поръчка в малки количества, запалимостта им се
оценява по следния изчислителен метод:
Изразът за газовата смес
A1F1 + … + AiFi …+AnFn + B1I1+…+BiIi+…+BрIр,
където:
А и В са моларните фракции,
Fi – запалим газ,
Ii – инертен газ,
n – брой на запалимите газове,
р – брой на инертните газове,
може да се превърне във форма, в която всички Ii (инертни газове) се изразяват чрез азотен
еквивалент, използвайки коефициент К, и където
еквивалентното съдържание на запалимия газ А
се изразява по следния начин:


100



Аi = Ai ×  (Ai + K i B i ) 
'

Използвайки максималното съдържание на
запалим газ, при което сместа от съответния газ
и азот не е запалима във въздуха (Тci), може да
се получи следният израз:
A'

∑T

≤1

ci

Газовата смес е запалима, ако стойността на
посочения израз е по-висока от 1. Сместа се определя като изключително запалима и се обозначава
с фразата R12.
Коефициенти на еквивалентност (Кi):
Стойностите на коефициентите на еквивалентност Кi между инертните газове и азота и стойностите на максималното съдържание на запалим
газ (Тci) могат да се намерят в таблици 1 и 2 на
ISO стандарт ISO 10156, публикуван като БДС
ISO на 15 декември 1990 г.
Максимално съдържание на запалим газ (Тci):
Стойността на максималното съдържание на
запалим газ (Тci) може да се намери в таблица 2
на ISO стандарт ISO 10156, публикуван като БДС
ISO на 15 декември 1990 г. (ново издание от 1996 г.).
Когато дадена стойност на Тci не може да се
намери в този стандарт, се използва съответната
долна граница на взривяемост (ДГВ). Ако ДГВ не
е известна, стойността на Тci се приема за 1 об. %.
Забележки:
– Горният израз може да се използва, за да
се определи подходящото етикетиране на газообразни смеси. Същевременно той не може да се
разглежда като метод, който да замести експерименталното определяне на техническите параметри
за безопасност.
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– Изразът не дава информация за това дали
смес, съдържаща окисляващи газове, може да се
приготви безопасно. Когато се определя запалимостта, тези окисляващи газове не се вземат под
внимание.
– Изразът дава достоверни резултати само
ако запалимите газове не си взаимодействат по
отношение на запалимостта си. Това трябва да
се има предвид например при халогенираните
въглеводороди.
9.1.1.2. Оксидиращи свойства
Регламент (ЕО) № 440/2008 не съдържа метод
за определяне оксидиращите свойства на газовите
смеси. Оценката на тези свойства се извършва по
следния метод:
Методът се основава на сравнение на оксидиращия потенциал на газове в смес с този на
кислорода във въздуха. Концентрациите на газовете
в сместа се изразяват в об.%.
Приема се, че газовата смес има същия или
по-висок оксидиращ потенциал от въздуха, ако е
изпълнено следното условие:
∑ xiCi ≥ 21,
където: хi е концентрацията на газа i в об. %,
Ci е коефициентът на кислородния еквивалент.
В този случай сместа се класифицира като
оксидираща и се обозначава с фразата R8.
Коефициенти на еквивалентност между оксидиращите газове и кислорода:
Коефициентите, използвани в изчислението за
определяне на оксидиращата способност на някои
газове в смес по отношение на оксидиращата
способност на кислорода във въздуха, посочени
в т. 5.2 на ISO стандарт ISO 10156, публикуван
на 15 декември 1990 г. (ново издание от 1996 г.),
са, както следва:
О2 1
N2О 0,6
Когато в този стандарт не е посочена стойност
за коефициента на кислородния еквивалент С на
даден газ, се приема стойност 40.
9.1.2. Етикетиране
За преносими газови бутилки изискванията
към етикетирането се считат за изпълнени, когато
то е в съответствие с глава втора, раздел III от
наредбата.
За газови бутилки с воден капацитет, по-малък
или равен на 150 литра, форматът и размерите
на етикета могат да следват указанията на ISO
стандарт ISO/DP 7225. В този случай етикетът
може да носи генеричното или промишленото/
търговското наименование на сместа, при условие
че опасните химични вещества в нейния състав
са отбелязани върху газовата бутилка ясно и незаличимо. Информацията по глава трета, раздел
IV от наредбата може да се предостави върху
информационна табела или етикет, прикрепен
върху контейнера.
9.2. Газови бутилки, предназначени за смеси,
съдържащи ароматизиран пропан, бутан или втечнен нефтен газ (ВНГ)
Пропан, бутан и втечнен нефтен газ са класифицирани в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Въпреки това
те не представляват опасност за здравето на хората, когато са пуснати на пазара в херметични
бутилки за многократно пълнене или в бутилки
за еднократна употреба съгласно EN 417.
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Тези бутилки трябва да се маркират с подходящия символ, R- и S-фрази във връзка със
запалимостта. Не се изисква обозначаването върху
етикета на информация за здравните ефекти при
човека. Независимо от това информацията за ефектите върху здравето на човека, която по принцип
би трябвало да се изпише на етикета, трябва да
се предостави на професионалния потребител от
лицето, отговорно за пускането на веществото
на пазара съгласно глава четвърта от наредбата.
9.3. Сплави; смеси, съдържащи полимери;
смеси, съдържащи еластомери
Тези смеси се класифицират съгласно чл. 24, 25
и 27 от наредбата и се етикетират според изиск
ванията на глава трета, раздел IV от наредбата.
Някои от тези смеси, независимо че са класифицирани съгласно чл. 25 и 27 на наредбата, не
създават опасност за човешкото здраве при вдишване, поглъщане или контакт с кожата във формата,
в която са пуснати на пазара. За такива смеси не
се изисква етикет според глава трета, раздел IV от
наредбата или приложение № 9, част В.9.
9.4. Смеси, обозначени с R65
Смеси, класифицирани като вредни, не се
обозначават с R65, когато се пускат на пазара в
аерозолни опаковки или в опаковки със запечатано
приспособление за пръскане.
9.5. Органични пероксиди
Органичните пероксиди съчетават свойствата
на оксидиращо и запалимо вещество в една молекула: когато органичният пероксид се разлага,
оксидиращата част на неговата молекула реагира
екзотермично със запалимата (окисляемата) част.
По отношение на оксидиращите свойства на
органичните пероксиди методите от Регламент
(ЕО) № 440/2008 не могат да се приложат.
Използва се следният изчислителен метод,
основаващ се на наличието на активен кислород:
Наличното съдържание на кислород (%) в смес,
съдържащ органичен пероксид, се изчислява по
формулата:
16 × ∑ (ni × ci/mi),
където:
ni е броят на пероксидните групи в една молекула
от органичния пероксид i,
c i – концентрацията (тегл. %) на органичния
пероксид i,
mi – молекулната маса на органичния пероксид i.
9.6. Допълнителни изисквания към етикетирането на някои смеси
За някои смеси има допълнителни изисквания
към етикетирането им съгласно чл. 34 и 35 и
приложение № 9 към наредбата и наредбата по
чл. 14а ЗЗВВХВП.

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 3, т. 1
Изисквания към приспособленията за затваряне
на опаковките, които ги правят недостъпни за
деца, и към тактилните знаци за опасност
Ч а с т

А

Изисквания към приспособленията за затваряне на
опаковките, които ги правят недостъпни за деца
В допълнение към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за реда и начина на класифициране, опаковане и
етикетиране на химични вещества и смеси опа-
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ковките независимо от обема им, предназначени
за вещества, при които съществува опасност от
аспирация (Хn, R65), които са класифицирани
и етикетирани в съответствие с раздел 3.2.3 на
приложение № 1 към наредбата, с изключение на
веществата, пускани на пазара под формата на
аерозоли или в опаковки за спрейове, снабдени
със запечатващо приспособление, трябва да бъдат
снабдени с приспособления за затваряне, предот
вратяващи отварянето от деца.
1. Опаковки за многократна употреба
Приспособленията за затваряне, използвани
при опаковките за многократна употреба за предотвратяване на отварянето им от деца, трябва
да са съобразени с ISO стандарт 8317 (приет на
1 юли 1989 г.), отнасящ се до „Безопасни за деца
опаковки – изисквания и методи на изпитване
на опаковки за многократна употреба“, приет от
Международната организация по стандартизация
(ISO), въведен като БДС EN 28317:2001 г.
2. Опаковки за еднократна употреба
Приспособленията за затваряне, използвани
при опаковките за еднократна употреба за предот
вратяване на отварянето им от деца, трябва да
са съобразени с CEN стандарт EN 862 (приет
март 1997 г.), отнасящ се до „Безопасни за деца
опаковки – изисквания и методи на изпитване
на опаковки за еднократна употреба за нефармацевтични продукти“, приет от Европейската
комисия по стандартизация (CEN), въведен като
БДС EN 862:2001 г.
3. Забележки:
1. Доказателства за съответствие с посочените
стандарти могат да бъдат представени само от
лаборатории, които съответстват на Европейските
стандарти от серия EN 45000.
2. Специфични случаи
Изпитванията може да не се провеждат, ако е
очевидно, че опаковката е достатъчно обезопасена
за деца и те не могат да имат достъп до съдържанието без помощта на инструмент.
Във всички останали случаи, когато има съмнения относно сигурността на затварянето по
отношение на деца, контролните органи може
да задължат лицето, отговорно за пускането на
продукта на пазара, да предостави удостоверение
от лаборатория, отговаряща на т. 3.1, удостоверяващо че:
– механизмът на затваряне на опаковката е
такъв, че не е необходимо да се изпитва, съгласно
посочените стандарти, или
– затварящото устройство е било изпитано и е
установено, че отговаря на посочените стандарти.
Ч а с т

В

Изисквания към тактилните знаци за опасност
Техническите спецификации за тактилни знаци
за опасност трябва да са съобразени с EN ISO
стандарт 11683 (приет 1997 г.), отнасящ се за
изискванията към тактилните знаци за опасност,
въведен като БДС EN ISO 11683:2003 г.
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Приложение № 3
към чл. 11, ал. 3
СИМВОЛИ И ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ
Е

Вреден
Xi

Експлозивен
О

Дразнещ
C
Оксидиращ
F+

Корозивен
N
Изключително
запалим
F

Лесно
запалим
T

Опасен за
околната
среда
Забележка. Букви E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi
u N не са част от символа.

Приложение № 4
към чл. 12, ал. 3

Стандартни текстове, предупреждаващи за риска,
свързан с използването на опасното химично
вещество или смес (R-фрази)

Токсичен
T+

Силно
токсичен

R1

Експлозивен в сухо състояние.

R2

Риск от експлозия при удар, триене, огън
или други източници на запалване.

R3

Повишен риск от експлозия при удар,
триене, огън или други източници на
запалване.

R4

Образува силно чувствителни експлозивни
метални съединения.

R5

Може да предизвика експлозия при нагряване.

R6

Експлозивен във или без присъствие на
въздух.

R7

Може да предизвика пожар.
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R8

Пожароопасен при контакт с горими
материали.

R48

Опасност от тежко увреждане на здравето
при продължителна експозиция.

R9

Експлозивен при смесване с горими
материали.

R49

Може да причини рак при вдишване.

R10

Запалим.

R50

Силно токсичен за водни организми.

R11

Лесно запалим.

R51

Токсичен за водни организми.

R12

Изключително запалим.

R52

Вреден за водни организми.

R14

Реагира бурно с вода.

R53

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R15

При контакт с вода се отделят изключително запалими газове.

R54

Токсичен за флората.

Експлозивен при смесване с оксидиращи
вещества.

R55

Токсичен за фауната.

R56

Токсичен за почвените организми.
Токсичен за пчелите.

R16
R17

Самозапалва се в присъствие на въздух.

R57

R18

При употреба може да образува запалима
или експлозивнa паровъздушнa смес.

R58

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

R19

Може да образува експлозивни пероксиди.

R59

Опасен за озоновия слой.

R20

Вреден при вдишване.

R60

R21

Вреден при контакт с кожата.

Може да увреди възпроизводителната
функция.

R22

Вреден при поглъщане.

R61

Може да увреди плода при бременност.

R23

Токсичен при вдишване.

R62

R24

Токсичен при контакт с кожата.

Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция.

R25

Токсичен при поглъщане.

R63

Възможен риск от увреждане на плода
при бременност.

R26

Силно токсичен при вдишване.

R64

R27

Силно токсичен при контакт с кожата.

Може да причини увреждане на здравето
на кърмачета.

R28

Силно токсичен при поглъщане.

R65

R29

При контакт с вода се отделя токсичен газ.

Вреден: може да причини увреждане на
белите дробове при поглъщане.

R30

Може да стане лесно запалим при употреба.

R66

Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

R31

При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R67

Парите могат да предизвикат сънливост
и световъртеж.

R32

При контакт с киселини се отделя силно
токсичен газ.

R68

Възможен риск от необратими ефекти.

R33

Опасност от кумулативни ефекти.

R34

Предизвиква изгаряния.

R14/15

Реагира бурно с вода и се отделят
изключително запалими газове.

R35

Предизвиква тежки изгаряния.

R15/29

R36

Дразни очите.

R37

Дразни дихателните пътища.

При контакт с вода се отделят
токсични и изключително запалими газове.

R38

Дразни кожата.

R20/21

Вреден п ри вдишване и п ри
контакт с кожата.

R39

Опасност от много тежки необратими
ефекти.

R20/22

Вреден п ри вдишване и п ри
поглъщане.

R40

Съществуващи, но недостатъчни данни
за канцерогенен ефект.

R20/21/22

Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

R41

Риск от тежко увреждане на очите.

R21/22

R42

Възможна е сенсибилизация при вдишване.

Вреден при контакт с кожата и
при поглъщане.

R23/24

R43

Възможна е сенсибилизация при контакт
с кожата.

Токсичен при вдишване и при
контакт с кожата.

R44

Риск от експлозия при нагряване в затворено пространство.

R23/25

Токсичен при вдишване и при
поглъщане.

R45

Може да причини рак.

R23/24/25

Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.

R46

Може да причини наследствено генетично
увреждане.

R24/25

Токсичен при контакт с кожата
и при поглъщане.

Комбинирани R-фрази
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R26/27

Силно токсичен при вдишване
и при контакт с кожата.

R26/28

Силно токсичен при вдишване
и при поглъщане.

R26/27/28

Силно токсичен при вдишване,
при контакт с кожата и при
поглъщане.

R27/28

Силно токсичен при контакт с
кожата и при поглъщане.

R36/37

Дразни очите и ди хателните
пътища.

R36/38

Дразни очите и кожата.

R36/37/38

Дразни очите, дихателните пътища и кожата.

R37/38

Дразни дихателните пътища и
кожата.

R39/23

Токсичен: опасност от много
тежки необратими ефекти при
вдишване.

R39/24

Токсичен: опасност от много
тежки необратими ефекти при
контакт с кожата.

R39/25

Токсичен: опасност от много
тежки необратими ефекти при
поглъщане.

R39/23/24

Токсичен: опасност от много
тежки необратими ефекти при
вдишване и при контакт с кожата.
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R39/26/27/28

Силно токсичен: опасност от
много тежки необратими ефекти
при вдишване, при контакт с
кожата и при поглъщане.

R42/43

Възможна е сенсибилизация при
вдишване и при контакт с кожата.

R48/20

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване.

R48/21

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при контакт
с кожата при продължителна
експозиция.

R48/22

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при поглъщане.

R48/20/21

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване
и при контакт с кожата.

R48/20/22

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване
и при поглъщане.

R48/21/22

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт с
кожата и при поглъщане.

R48/20/21/22

Вреден: опасност от тежко увреждане на здравето при продъл ж ителна експозици я чрез
вдишване, при контакт с кожата
и при поглъщане.

R39/23/25

Токсичен: опасност от много
тежки необратими ефекти при
вдишване и при поглъщане.

R39/24/25

Токсичен: опасност от много
тежки необратими ефекти при
контакт с кожата и при поглъщане.

R48/23

Токсичен: опасност от тежко
увреждане на здравето при продъл ж ителна експозици я чрез
вдишване.

R39/23/24/25

Токсичен: опасност от много
тежки необратими ефекти при
вдишване, при контакт с кожата
и при поглъщане.

R48/24

Токсичен: опасност от тежко
увреждане на здравето при прод ъ л ж и т ел на експози ц и я п ри
контакт с кожата.

R39/26

Силно токсичен: опасност от
много тежки необратими ефекти
при вдишване.

R48/25

R39/27

Силно токсичен: опасност от
много тежки необратими ефекти
при контакт с кожата.

Токсичен: опасност от тежко
увреждане на здравето при прод ъ л ж и т ел на експози ц и я п ри
поглъщане.

R48/23/24

R39/28

Силно токсичен: опасност от
много тежки необратими ефекти
при поглъщане.

Токсичен: опасност от тежко
увреждане на здравето при продъл ж ителна експозици я чрез
вдишване и при контакт с кожата.

R48/23/25

Силно токсичен: опасност от
много тежки необратими ефекти
при вдишване и при контакт с
кожата.

Токсичен: опасност от тежко
увреждане на здравето при продъл ж ителна експозици я чрез
вдишване и при поглъщане.

R48/24/25

Токсичен: опасност от тежко увреждане на здравето при продължителна експозиция при контакт
с кожата и при поглъщане.

R48/23/24/25

Токсичен: опасност от тежко
увреждане на здравето при продъл ж ителна експозици я чрез
вдишване, при контакт с кожата
и при поглъщане.

R39/26/27

R39/26/28

Силно токсичен: опасност от
много тежки необратими ефекти
при вдишване и при поглъщане.

R39/27/28

Силно токсичен: опасност от
много тежки необратими ефекти при контакт с кожата и при
поглъщане.

С Т Р.

44

R50/53

ДЪРЖАВЕН
Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти
във водната среда.

R51/53

Токсичен за водни организми,
може да причини дълготрайни
неблагоприятни ефекти във вод
ната среда.

R52/53

Вреден за вод н и орга н изм и,
може да причини дълготрайни
неблагоприятни ефекти във вод
ната среда.

R68/20

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване.

R68/21

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с
кожата.

R68/22

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при поглъщане.

R68/20/21

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване
и при контакт с кожата.

R68/20/22

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване
и при поглъщане.

R68/21/22

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при контакт с
кожата и при поглъщане.

R68/20/21/22

Вреден: възможен риск от необратими ефекти при вдишване,
при контакт с кожата и при
поглъщане.

Приложение № 5
към чл. 13, ал. 3
Стандартни текстове, даващи съвети за безопасно
съхранение и използване на опасното химично
вещество или смес (S-фрази)

ВЕСТНИК
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S15

Да се съхранява далече от топлина.

S16

Да се съхранява далече от източници на
запалване. Да не се пуши.

S17

Да се съхранява далече от горими материали.

S18

Съдът да се манипулира и отваря внимателно.

S20

Да не се яде и пие по време на работа.

S21

Да не се пуши по време на работа.

S22

Да не се вдишва прахът.

S23

Да не се вдишва газът/димът/парите/
аерозолът (подход ящата ду ма/подходящите думи се посочва/посочват от
производителя).

S24

Да се избягва контакт с кожата.

S25

Да се избягва контакт с очите.

S26

При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси
медицинска помощ.

S27

Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.

S28

След контакт с кожата веднага да се измие
обилно с ... (посочва се от производителя).

S29

Да не се изпуска в канализацията.

S30

Никога да не се добавя вода в този продукт.

S33

Да се вземат предпазни мерки срещу
статично електричество.

S35

Този материал и неговата опаковка да се
третират по безопасен начин.

S36

Да се носи подходящо защитно облекло.

S37

Да се носят подходящи ръкавици.

S38

При недостатъчна вентилация да се използват подходящи средства за дихателна
защита.

S39

Да се носят предпазни средства за очите/
лицето.

S40

За почистване на пода и всички предмети,
замърсени с този продукт, да се използва...
(посочва се от производителя).

S1

Да се съхранява под ключ.

S2

Да се пази далече от достъп на деца.

S3

Да се съхранява на хладно място.

S4

Да се съхранява далече от жилищни
помещения.

S41

S5

Да се съхранява под... (подходяща течност,
указана от производителя).

В случає на пожар и/или експлозия да
не се вдишва димът.

S42

S6

Да се съхранява под... (инертен газ, указан
от производителя).

При опушване/пръскане да се използват
подходящи средства за дихателна защита
(подходящата дума/подходящите думи
се посочва/посочват от производителя).

S7

Съдът да се държи плътно затворен.

S43

S8

Съдът да се съхранява на сухо място.

S9

Съдът да се съхранява на добре провет
риво място.

При пожар да се използва... (да се посочи точният тип на пожарогасителното
устройство. Ако водата увеличава риска,
да се добави: „Никога да не се използва
вода!“).

S12

Съдът да не се затваря херметично.

S45

S13

Да се съхранява далече от напитки и
храни за хора и животни.

При злополука или неразположение да се
потърси незабавно медицинска помощ и
когато е възможно, да се покаже етикетът.

S14

Да се съхранява далече от ... (несъвместимите материали се посочват от
производителя).

S46

При поглъщане да се потърси незабавно
медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.
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S47

Да се съхранява при температура, не
по-висока от… °С (посочва се oт производителя).

S48

Да се съхранява овлажнен с... (посочва
се от производителя).

S49

Да се съхранява само в оригиналната
опаковка.

S50
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С Т Р. 4 5

S7/8

Съдът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.

S7/9

Съдът да се съхранява плътно затворен и на добре проветриво място.

S7/47

Съдът да се съхранява плътно затворен и при температура не по-висока от
... °С (посочва се от производителя).

Да не се смесва с... (посочва се от производителя).

S20/21

По време на работа да не се яде, да
не се пие и да не се пуши.

S51

Да се използва само на проветриви места.

S24/25

S52

Не се препоръчва за употреба на големи
площи в закрити помещения.

Да се избягва контакт с очите и
кожата.

S27/28

S53

Да се избягва експозиция. Полу чете
специални инструкции преди употреба.

S56

Този материал и опаковката му да се
изхвърлят само на места за събиране на
опасни или специални отпадъци.

След контакт с кожата незабавно да
се съблече цялото замърсено облекло
и незабавно да се измие обилно с...
(посочва се от производителя).

S29/35

S57

Да се използва подходящ съд, за да се
избегне замърсяване на околната среда.

Да не се изпуска в канализацията;
този материал и неговата опаковка
да се третират по безопасен начин.

S29/56

S59

Обърнете се към производителя или
доставчика за информация относно възстановяването/рециклирането.

Да не се изпуска в канализацията;
този материал и опаковката му да се
изхвърлят само на места за събиране
на опасни или специални отпадъци.

S60

Този материал и неговата опаковка да се
третират като опасен отпадък.

S36/37

Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.

S61

Да не се допуска изпускане в околната
среда. Вижте специалните инструкции/
информационния лист за безопасност.

S62

При поглъщане да не се предизвиква
повръщане: незабавно да се потърси
медицинска помощ и да се покаже тази
опаковка или етикетът.

S63

В случай на злополука при вдишване
пострадалият да се изнесе на чист въздух
и да се остави в покой.

S64

При поглъщане устата да се изплакне
с вода (но само ако пострадалият е в
съзнание).

S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства
за очите/лицето.
S36/39

Да се носи подходящо защитно облекло и предпазни средства за очите/
лицето.

S37/39

Да се носят подходящи ръкавици и
предпазни средства за очите/лицето.

S47/49

Да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура не
по-висока от ... °С (посочва се от
производителя).

Приложение № 6
към чл. 16, ал. 2, чл. 22,
чл. 26, ал. 1, т. 1
и чл. 28, ал. 1, т. 1

Комбинирани S-фрази
S1/2

Да се съхранява под ключ и далече
от достъп на деца.

S3/7

Съдът да се съхранява плътно затворен на хладно място.

S3/9/14

Да се съхранява на хладно и добре
проветриво място, далече от ... (несъвместимите материали се посочват
от производителя).

S3/9/14/49 Да се съхранява само в оригиналната
опаковка на хладно и добре провет
риво място, далече от... (несъвместимите материали се посочват от
производителя).
S3/9/49

S3/14

Да се съхранява само в оригиналната
опаковка на хладно и добре провет
риво място.
Да се съхранява на хладно място,
далече от... (несъвместимите материали се посочват от производителя).

Размери на етикета върху опаковката на химични
вещества, гранични стойности на концентрациите
на химични вещества в смес и допустимо изменение на първоначалната концентрация в смеси

Таблица 1 към чл. 16, ал. 2
Обем на опаковката
(в литри)

Размери (в милиметри)

Не надвишава 3

не по-малко от 52 × 74

По-голямo от 3 литра, но не надвишава 50

не по-малко от 74 × 105

По-голямo от 50, но
не надвишава 500

не по-малко от
105 × 148

По-голямo от 500

не по-малко от 148 × 210

С Т Р.
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Таблица 2 към чл. 22
Категория на
опасност на
химичното
вещество

Гранични стойности на концентрации за:
газови смеси
% обем/обем

други смеси
% маса/маса

Силно токсично

≥ 0,02

≥ 0,1

Токсично

≥ 0 ,02

≥ 0,1

Канцерогенно
Категория 1
или 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Мутагенно
Категория 1
или 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Токсично за
репродукция
Категория 1
или 2

≥ 0,02

≥ 0,1

Вредно

≥ 0,2

≥ 1

Корозивно

≥ 0,02

≥ 1

Дразнещо

≥ 0,2

≥ 1

Сенсибилизи- ≥ 0,2
ращо

≥ 1

Канцерогенно
Категория 3

≥ 0,2

≥ 1

Мутагенно
Категория 3

≥ 0,2

≥ 1

Токсично за
репродукцията
Категория 3

≥ 0,2

≥ 1

ВЕСТНИК
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Таблица 4 към чл. 28, ал. 1, т. 1
Първоначална концен- Допустимо изменение
трация на химично
на първоначалната
вещество
концентрация на химичното вещество
≤ 2,5 %
± 30 %
> 2,5 ≤ 10 %
± 20 %
> 10 ≤ 25 %
± 10 %
> 25 ≤ 100 %
±5%

Приложение № 7
към чл. 22

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКОТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ХИМИЧНИТЕ СМЕСИ

Опасно за
околната среда, N

≥ 0,1

Опасно за
≥ 0,1
околната среда, озон

≥ 0,1

Опасно за
околната
среда

≥ 1

Таблица 3 към чл. 26, ал. 1, т. 1
Първоначална кон-

Допустимо изменение

центрация на химич-

на първоначалната

ното вещество

концентрация на химичното вещество

≤ 2,5 %

± 30 %

> 2,5 ≤ 10 %

± 20 %

> 10 ≤ 25 %

± 10 %

> 25 ≤ 100 %

± 5 %

Въведение
Оценката на всички вредни за околната среда
свойства на химичните смеси се изразява чрез
концентрационни граници, изразени като тегловен
процент, освен за газообразни смеси, където те се
изразяват като обемен процент, и в съответствие
с класификацията на веществото.
В част А е дадена процедурата за оценка на
риска за околната среда съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1
от наредбата и са посочени R-фразите.
В част В са дадени концентрационните граници,
които се прилагат, когато се използва конвенционалният метод, и съответните символи на опасност
и R-фрази за класифициране.
Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 1 от наредбата
опасностите за околната среда от една смес се
оценяват по конвенционалния метод, описан в
части А и В, използвайки индивидуалните концентрационни граници:
(а) Когато за опасните вещества, включени
в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, са определени гранични
стойности на концентрация, те се използват за
прилагането на метода за оценка, описан в част А.
(б) Когато опасните вещества не са включени
в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 или са дадени без гранични
стойности на концентрация, за прилагането на
метода, описан в част А, се използват концентрационните граници, посочени в част В.
В част С са посочени методите за изпитване
при оценката на опасностите за водната среда.
Част А
Процедура за оценка на риска за околната среда
(a) Водна среда
Конвенционален метод за оценка на опасностите за водна среда
Конвенционалният метод отчита всички опасности, които дадена смес може да причини за тази
среда, както е посочено по-нататък:
Следните смеси се класифицират като опасни
за околната среда и:
1. се означават със символ и знак за опасност
„опасен за околната среда“ (N) и рискови фрази
R50 и R53 (R50-53):
1.1. смеси, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като опасни за околната среда
и обозначени с фразите R50-53, индивидуалните
концентрации на които са равни или по-големи от:
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(a) или от концентрацията, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за въпросното вещество или
вещества, или
(б) от концентрацията, посочена в част В
(таблица 1), когато веществото или веществата
не са включени в таблица 3.2 на приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са
включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
1.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като опасно за околната среда вещество, обозначено с фрази R50-53, индивидуалните
концентрации на което са по-ниски от посочените
граници в т. 1.1, букви „а“ или „б“, ако:

 PN , R50 − 53 
 ≥ 1,
N , R50 − 53 

∑  L

където:
PN, R50-53 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фрази R50-53;
LN, R50-53 – границата R50-53 за всяко от опасните
за околната среда вещества, обозначени с фразите
R50-53, изразена като тегловен процент;
2. се означават със символ и знак на опасност
„опасен за околната среда“ (N), и рискови фрази
R51 и R53 (R51-53), освен ако сместа не е класифицирана по т. 1:
2.1. смеси, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като опасни за околната
среда и обозначени с фразите R50-53 или R-51-53,
индивидуалните концентрации на които са равни
или по-големи от:
(a) или от граничната стойност на концентрация, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 за въпросното
вещество или вещества, или
(б) от концентрацията, посочена в част В
(таблица 1), когато веществото или веществата
не са включени в таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са
включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
2.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като опасно за околната среда вещество и
обозначено с фразите R50-53 или R51-53, индивидуалните концентрации на което са по-ниски от
границите, посочени в т. 1.2, букви „а“ или „б“, ако:

 PN , R50 − 53

∑  L

N , R51 − 53

+

PN, R51 - 53 
 ≥ 1,
LN, R51 - 53 

където:
PN, R50-53 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R50-53;
PN, R51-53 – тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R51-53;
LN, R51-53 – границата R50-53 за всяко от опасните
за околната среда вещества, обозначени с фразите
R50-53 или R51-53, изразена като тегловен процент;
3. се обозначават с рискови фрази R52 и R53
(R52-53), освен ако сместа не е класифицирана
по т. 1 или 2:
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3.1. смеси, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като опасни за околната
среда, обозначени с фразите R50-53 или R51-53,
или R52-53, индивидуалните концентрации на
които са равни или по-големи от:
(a) или от концентрацията, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за въпросното вещество или
вещества, или
(б) от концентрацията, посочена в част В (таблица 1), когато веществото или веществата не са
включени в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени, но
без посочени гранични стойности на концентрация;
3.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като опасно за околната среда вещество,
обозначени с фразите R50-53 или R51-53, или
R52-53, индивидуалните концентрации на които
са по-ниски от границите, посочени в т. 3.1, букви
„а“ или „б“, ако:

 P N , R50 − 53 PN, R51 - 53 P R52 − 53 
+
+
 ≥ 1,
LR52 − 53
LR 52 − 53 
LR52 - 53

∑ 

където:
PN, R50-53 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R50-53;
PN, R51-53 – тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R51-53;
P R52-53 – тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R52-53;
LR52-53 – границата R52-53 за всяко от опасните за
околната среда вещества, обозначени с фразите
R50-53 или R51-53, или R52-53, изразена като
тегловен процент;
4. означени със символ и знак за опасност
„опасен за околната среда“ (N) и рискова фраза
R50, освен ако сместа вече не е класифицирана
съгласно т. 1:
4.1. смеси, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като опасни за околната
среда и обозначени с фразата R50, индивидуалните
концентрации на които са равни или по-големи от:
(a) или от концентрацията, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за въпросното вещество или
вещества, или
(б) от концентрацията, посочена в част В (таблица 2), когато веществото или веществата не са
включени в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени, но
без посочени гранични стойности на концентрация;
4.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като опасно за околната среда вещество, обозначено с фраза R50, индивидуалните
концентрации на което са по-ниски от границите,
посочени в т. 4.1, букви „а“ или „б“, ако:

 P N , R 50 
 ≥ 1,
N , R 50 

∑  L

където:
PN, R50 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фраза R50;
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LN,R50 – границата R50 за всяко от опасните за
околната среда вещества, обозначени с фраза R50,
изразена като тегловен процент;
4.3. смеси, които съдържат едно или повече
от едно класифицирано като опасно за околната
среда вещество, обозначени с фразата R50, но не
изпълняват критериите по т. 4.1 или 4.2 и съдържат
едно или повече от вещества, класифицирани като
опасни за околната среда, обозначени с рискови
фрази R50-53, ако:
PN , R50 − 53 
 P N , R50
∑  LN , R 50 + LN , R50  ≥ 1,
където:
PN, R50 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фраза R50;
PN, R50-53 – тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R50-53;
LN,R50 – границата R50 за всяко от опасните за
околната среда вещества, обозначени с фразите
R50 или R50-53, изразена като тегловен процент;
5. се обозначават с рискова фраза R52, освен
ако сместа вече не е класифицирана съгласно
т. 1, 2, 3 или 4:
5.1. смеси, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като опасни за околната
среда, обозначени с фраза R52, индивидуалните
концентрации на които са равни или по-големи от:
(a) или от концентрацията, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за въпросното вещество или
вещества, или
(б) от концентрацията, посочена в част В (таблица 3), когато веществото или веществата не са
включени в таблица 3.2 от приложение № VI към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са включени, но
без посочени гранични стойности на концентрация;
5.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като опасно за околната среда вещество, обозначено с фраза R52, индивидуалните
концентрации на което са по-ниски от границите,
посочени в т. 1.5.1, букви „а“ или „б“, ако:
 P R52 
 ≥ 1,
R 52 

∑  L

където:
PR52 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фраза R52;
L R52 – границата R52 за всяко от опасните за
околната среда вещества, обозначени с фраза R52,
изразена като тегловен процент;
6. се обозначават с рискова фраза R53, освен
ако сместа вече не е класифицирана съгласно
т. 1, 2 или 3:
6.1. смеси, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като опасни за околната
среда, обозначени с фраза R53, индивидуалните
концентрации на които са равни или по-големи от:
(a) или от концентрацията, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за въпросното вещество или
вещества, или
(б) от концентрацията, посочена в част В
(таблица 2), когато веществото или веществата
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не са включени в таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са
включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
6.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като опасно за околната среда вещество, обозначено с фраза R53, индивидуалните
концентрации на което са по-ниски от границите,
посочени в т. 1.6.1, букви „а“ или „б“, ако:

 PR 53 
 ≥ 1,
R 53 

∑  L

където:
PR53 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фраза R53;
L R53 – границата R53 за всяко от опасните за
околната среда вещества, обозначени с фраза R53,
изразена като тегловен процент;
6.3. смеси, които съдържат едно или повече
от едно класифицирано като опасно за околната
среда вещество, обозначено с фраза R53, но не
изпълняват критериите по т. 6.2 и съдържат едно
или повече вещества, класифицирани като опасни
за околната среда, обозначени с рискови фрази
R50-53, или R51-53, или R52-53, ако:

 PR53

∑  L

R53

+

PN , R50 − 53 PN , R51 − 53 P R52 − 53 
+
+
 ≥ 1,
LR 53
LR53
LR53 

където:
PR53 е тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фраза R53;
PN, R50-53 – тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R50-53;
PN, R51-53 – тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R51-53;
P R52-53 – тегловният процент на всяко от опасните
за околната среда вещества в сместа, обозначени
с фразите R52-53;
LR53 – съответната граница R53 за всяко от опасните за околната среда вещества, обозначени с
фразата R53 или R50-53, или R51-53, или R52-53,
изразена като тегловен процент.
(b) Неводна среда
(1) ОЗОНОВ СЛОЙ
Конвенционален метод – смеси, опасни за
озоновия слой
Следните смеси се класифицират като опасни
за околната среда и:
1. се означават със символ и знак за опасност
„опасен за околната среда“ (N) и рискова фраза R59;
1.1. смеси, съдържащи едно или повече вещества, класифицирани като опасни за околната
среда и означени със символ N и рискова фраза
R59, индивидуалните концентрации на които са
равни или по-големи от:
(a) или от концентрацията, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за въпросното вещество или
вещества, или
(б) от концентрацията, посочена в част В
(таблица 5), когато веществото или веществата
не са включени в таблица 3.2 от приложение
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№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или са
включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация.
(2) СУХОЗЕМНА СРЕДА
1. Смеси, опасни за сухоземна среда
Класификацията на смесите и означаването им
с R-фразите, посочени по-нататък, се извършва
съгласно критериите, посочени в т. 5.2.2.1 от приложение № 1 към наредбата.
R54
Токсичен за флората
R55
Токсичен за фауната
R56
Токсичен за почвени организми
R57
Токсичен за пчели
R58
Може да предизвика дълготрайни
неблагоприятни ефекти върху околната
среда
Част В
Концентрационни граници, използвани при
оценка на опасностите за околната среда
1. За водна среда
Концентрационните граници, посочени в следните таблици, изразени в тегловни проценти,
определят класификацията на сместа във връзка
с индивидуалната концентрация на веществото/
веществата в състава му, чиято класификация
също е посочена.
Таблица 1a
Остра токсичност за водна среда и дълготрайни
неблагоприятни ефекти
КласифиКласификация на сместа
кация на
N, R50-53 N, R51-53
R52-53
веществото

N, R50-53

Виж таб- Ви ж таб - Ви ж таблица
лица 1б
лица 1б
1б

N, R51-53

C n ≥ 25 % 2,5 % ≥ C n
< 25 %

R52-53
C n ≥ 25 %
За смеси, съдържащи вещество, класифицирано
с N, R50-53, се прилагат концентрационните граници
и свързаната с това класификация, представени
в таблица 1б.
Таблица 1б
Остра токсичност за водна среда и дълготрайни
неблагоприятни ефекти от вещества, които са
силно токсични за водната среда
LC 50 или EC 50
стойност
(„L(E)C 50 “) на
веществото,
класифицирано
като N, R50-53
(mg/l)

Класификация на сместа
N, R50-53

N, R51-53

R52-53
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Таблица 2
Остра токсичност за водна среда
LC50 или EC50 стойност Класификация на сместа
(„L(E)C 50 “) на веще- N, R50
ството, класифицирано
като N, R50 или като
N, R50-53 (mg/l)
0,1 < L(E)C50 ≥ 1

Cn ≥ 25 %

0,01 < L(E)C50 ≥ 0,1

Cn ≥ 2,5 %

0,001 < L(E)C50 ≥ 0,01 Cn ≥ 0,25 %
0,0001 < L(E)C50 ≥ 0,001 Cn ≥ 0,025 %
0,00001 < L(E)C 50 ≥ Cn ≥ 0,0025 %
0,0001
За смеси, съдържащи вещества с LC50 или EC50
стойност, по-ниска от 0,00001 mg/l, границите
на концентрация се изчисляват съответно (в
множител 10 интервала).
Таблица 3
Токсичност за водна среда
Класификация на
веществото

Класификация на
сместа R52

R52

концентрация ≥ 25

Таблица 4
Дълготрайни неблагоприятни ефекти
Класификация
на веществото

Класификация
на сместа R53

R53

концентрация ≥ 25 %

N, R50-53

концентрация ≥ 25 %

N, R51-53

концентрация ≥ 25 %

R52-53

концентрация ≥ 25 %

2. За неводна среда
Концентрационните граници, посочени в следните таблици, изразени в тегловни проценти (или
в обемни проценти за газообразните смеси),
определят класификацията на сместа във връзка
с индивидуалната концентрация на веществото/
веществата в състава му, чиято класификация
също е посочена.
Таблица 5
Опасни за озоновия слой
Класификация
на веществото
N c R59

0,1 < L(E)C 50 ≥ 1 C n ≥ 25 %

2,5 % ≥ C n < 0,25 % ≥ C n
25 %
< 2,5 %

0,01 < L(E)C 50 C n ≥ 2,5 %
≥ 0,1

0,25 % ≥ C n < 0,025 % ≥ C n
2,5 %
< 0,25 %

0,001 < L(E)C 50 C n ≥ 0,25 %
≥ 0,01

0,025 % ≥ C n 0,0025 % ≥ C n
< 0,25 %
< 0,025 %

0,0001 < L(E)C 50 C n ≥ 0,025 % 0,0025 % ≥ C n 0,00025 %≥C n
≥ 0,001
< 0,025 %
< 0,0025 %
0,00001 < L(E) Cn ≥ 0,0025 % 0,0 0 025 % ≥ 0,000025 % ≥ C n
C 50 ≥ 0,0001
C n< 0,0025 % < 0,00025 %
За смеси, съдържащи вещества с LC 50 или EC 50 стойност, пониска от 0,00001 mg/l, границите на концентрация се изчисляват
съответно (в множител 10 интервала).
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Класификация
на сместа N, R59
Cn ≥ 0,1 %

Част С
Методи за изпитване при оценката на опаснос
тите за водна среда
Обикновено класификацията на дадена смес се
извършва на базата на конвенционален метод. За
определянето на остра токсичност за водна среда
може да има случаи, за които е подходящо да се
проведат изпитвания на сместа.
Резултатите от тези изпитвания могат да променят класифицирането на сместа само по отношение
на острата токсичност за водна среда, данни за
която могат да се получат чрез прилагането на
конвенционалния метод.
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Ако такива изпитвания са подбрани от лицето,
което пуска на пазара химични смеси, трябва да
бъде осигурено спазването на качествените критерии на методите за изпитване съгласно Регламент
(ЕО) № 440/2008.
Опитите трябва да се проведат върху всичките
три вида (водорасли, Daphnia (водни бълхи), риби)
съгласно критериите на приложение № 1 към наредбата, освен ако не е определена най-високата
рискова класификация за остра токсичност за водна
среда след изпитвания върху някой от тези видове
или ако са налице резултати от изпитвания преди
влизането в сила на наредбата.

Приложение № 8
към чл. 22
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ
СВОЙСТВА НА ХИМИЧНИТЕ СМЕСИ
Въведение
Оценката на всички ефекти на една смес върху
здравето на човека трябва да се прави в съответствие
с влиянието на веществата, влизащи в състава на
сместа. Конвенционалният метод, описан в части
А и В, представлява изчислителен метод, приложим за всички смеси и отчитащ всички ефекти
върху здравето от веществата, съдържащи се в
сместа. За целта вредните ефекти върху здравето
се разделят на:
1. остри летални ефекти;
2. нелетални необратими ефекти след еднократна експозиция;
3. сериозни ефекти след повтаряща се или
продължителна експозиция;
4. корозивни ефекти, дразнещи ефекти;
5. ефекти на сенсибилизация;
6. канцерогенни ефекти, мутагенни ефекти,
токсични ефекти за репродукцията.
Влиянието на дадена смес върху здравето трябва
да се оценява в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1
от наредбата по конвенционалния метод, описан
в части А и В, като се използват индивидуални
концентрационни граници:
(a) Когато опасните вещества са включени в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 и са определени гранични
стойности на концентрацията, необходими, за да
се приложи методът за оценка, описан в част А,
тогава се използват именно тези гранични стойности на концентрацията.
(б) Когато опасните вещества не са включени в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 или са включени, но не са посочени
гранични стойности на концентрацията, необходими
за прилагане на метода за оценка, описан в част А,
тогава тези стойности се определят в съответствие
с изискванията, посочени в част В.
Процедурата за класифициране е пояснена в
част А.
Класифицирането на веществото (или веществата) и произтичащото от него (тях) класифициране
на сместа се изразяват:
– или чрез символ или знак за опасност и
една или няколко R-фрази,
– или чрез категории (категория 1, категория
2, категория 3) и определени R-фрази, когато веществата и смесите са посочени като канцерогенни,
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мутагенни или токсични за репродукцията. Ето
защо е важно допълнително към символа да се
вземат под внимание и всички R-фрази, обозначаващи специфични рискове, които са определени
за всяко разглеждано вещество.
Систематичната оценка на всички вредни за
здравето ефекти е в съответствие с класификацията на веществото и се дава чрез гранични
стойности на концентрация, изразени в тегловни
проценти (маса/маса). Изключение правят газообразните смеси, при които граничните стойности
на концентрация се изразяват в обемни проценти
(обем/обем).
Когато не са посочени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008,
граничните стойности на концентрация, които се
вземат под внимание при прилагането на този
конвенционален метод, са тези, които са изложени в част В.
Част А
Оценка на опасностите за здравето
Процесът на оценка се състои от следните
стъпки:
1. Следните смеси се класифицират като „силно
токсични“ и:
1.1. вследствие на острите си летални ефекти се
означават със символ и знак за опасност „силно
токсичен“ (Т+) и рискови фрази R26, R27 или R28:
1.1.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като силно токсични и предизвикващи
такива ефекти вещества, индивидуалните концентрации на които са равни или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество,
б) или от концентрацията, посочена в т. 1 на
част В (таблици I и IА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
1.1.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като силно токсично вещество, граничните стойности на концентрация на което са
по-ниски от посочените граници в точка 1.1.1,
букви „а“ или „б“, ако:

 PT + 
 ≥ 1,
 T+ 

∑  L

където:
PT+ е тегловният или обемният процент на всяко
силно токсично вещество в сместа,
LT+ – границата на силна токсичност, посочена за
всяко силно токсично вещество и изразена като
тегловен или обемен процент;
1.2. вследствие на нелеталните си необратими
ефекти след еднократна експозиция се означават
със символ и знак за опасност „силно токсичен“
(„Т+“) и рискова фраза R39/път на експозиция:
Смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като силно токсични и предизвикващи
такива ефекти опасни вещества, индивидуалните
гранични стойности на концентрация на които са
равни или по-големи от:

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 2 на
част В (таблици II и IIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
или са включени, но без посочени гранични концентрационни граници.
2. Следните смеси се класифицират като „токсични“ и:
2.1. вследствие на острите си летални ефекти
се означават със символ и знак за опасност „токсичен“ (Т) и рисковите фрази R23, R24 или R25:
2.1.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като силно токсични или токсични
и предизвикващи такива ефекти вещества, индивидуалните концентрации на които са равни или
по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 1 на
част В (таблици I и IА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
2.1.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като силно токсично или токсично
вещество, индивидуалните концентрации на което
са по-ниски от посочените граници в т. 2.1.1, букви
„а“ или „б“, ако:

 PT +
P
+ T
LT
 LT

∑ 


 ≥ 1,


където:
PT+ е тегловният или обемният процент на всяко
силно токсично вещество в сместа,
PT – тегловният или обемният процент на всяко
токсично вещество в сместа,
LT – съответната граница на токсичност, посочена
за всяко силно токсично или токсично вещество
и изразена като тегловен или обемен процент;
2.2. вследствие на нелеталните си необратими
ефекти след еднократна експозиция се означават
със символ и знак за опасност „токсичен“ („Т“) и
рискова фраза R39/път на експозиция:
Смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като силно токсични или токсични и
предизвикващи такива ефекти опасни вещества,
индивидуалните концентрации на които са равни
или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 2 на
част В (таблици II и IIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
2.3. вследствие на отдалечените си ефекти се
означават със символ и знак за опасност „токсичен“ (Т) и рискова фраза R48/път на експозиция:
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Смеси, съдържащи едно или повече предизвикващи такива ефекти опасни вещества, индивидуалните концентрации на които са равни или
по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 3 на
част В (таблици III и IIIА), когато веществото
или веществата не са включени в таблица 3.2 от
приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
или са включени, но без посочени гранични стойности на концентрация.
3. Следните смеси се класифицират като
„вредни“ и:
3.1. вследствие на острите си летални ефекти се
означават със символ и знак за опасност „вреден“
(Xn) и рискови фрази R20, R21 или R22:
3.1.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като силно токсични, токсични или
вредни и предизвикващи такива ефекти вещества,
индивидуалните концентрации на които са равни
или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 1 на
част В (таблици I и IА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
3.1.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като силно токсично, токсично или
вредно вещество, индивидуалните концентрации
на което са по-ниски от посочените граници в
т. 3.1.1, букви „а“ или „б“, ако:

 PT +

∑  L


Xn

+

P
PT
+ Xn
L Xn L Xn


 ≥ 1,


където
PT+ е тегловният или обемният процент на всяко
силно токсично вещество в сместа,
PT – тегловният или обемният процент на всяко
токсично вещество в сместа,
PXn – тегловният или обемният процент на всяко
вредно вещество в сместа,
LXn – съответната граница на вредност, посочена
за всяко силно токсично, токсично или вредно
вещество и изразена като тегловен или обемен
процент;
3.2. вследствие на остри ефекти върху белите
дробове при поглъщане се означават със символ и
знак за опасност „вреден“ (Xn) и рискова фраза R65:
Смесите, класифицирани като „вредни“ според
критериите, установени в т. 3.2.3 на приложение
№ 1 към наредбата. При прилагане на конвенционалния метод съгласно т. 3.1 от това приложение
не трябва да се взема предвид класификацията на
веществото като R65;
3.3. вследствие на нелеталните си необратими
ефекти след еднократна експозиция се означават
със символ и знак за опасност „вреден“ (Xn) и
рискова фраза R 68/път на експозиция:
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Смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като силно токсични, токсични или вредни
и предизвикващи такива ефекти опасни вещества,
индивидуалните концентрации на които са равни
или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 2 на
част В (таблици II и IIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
3.4. вследствие на отдалечените си ефекти се
означават със символ и знак за опасност „вреден“
(Xn) и рискова фраза R48/път на експозиция:
Смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като токсични или вредни и предизвикващи
такива ефекти опасни вещества, индивидуалните
концентрации на които са равни или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 3 на
част В (таблици III и IIIА), когато веществото
или веществата не са включени в таблица 3.2 от
приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008
или са включени, но без посочени гранични стойности на концентрация.
4. Следните смеси се класифицират като „корозивни“ и:
4.1. се означават със символ и знак за опасност
„корозивен“ (С) и рискова фраза R35:
4.1.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирани като корозивни и обозначени с рискова
фраза R35 вещества, индивидуалните концентрации
на които са равни или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 4 на
част В (таблици IV и IVА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
4.1.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като корозивно и обозначено с рискова
фраза R35 вещество, индивидуалните концентрации
на което са по-ниски от посочените граници в
т. 4.1.1, букви „а“ или „б“, ако:
 PC ,R 35 
 ≥ 1,

 C , R35 

∑  L

където:
P C,R35 е тегловният или обемният процент на
всяко корозивно вещество в сместа, обозначено
с фраза R35,
LC,R35 – границата на корозивност R35, посочена
за всяко корозивно вещество, обозначено с фраза
R35, и изразена като тегловен или обемен процент;
4.2. се означават със символ и знак за опасност
„корозивен“ (С) и рискова фраза R34:
4.2.1. смеси, съдържащи едно или повече
класифицирани като корозивни и обозначени с
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рискова фраза R35 или R34 вещества, индивидуалните концентрации на които са равни или
по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 4 на
част В (таблици IV и IVА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
4.2.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като корозивно и обозначено с рискова
фраза R35 или R34 вещество, индивидуалните
концентрации на което са по-ниски от посочените
граници в т. 4.2.1, букви „а“ или „б“, ако:

P
P
∑  L C ,R 35 + L C ,R 34  ≥ 1,
C , R34 
 C , R34
където:
P C,R35 е тегловният или обемният процент на
всяко корозивно вещество в сместа, обозначено
с фраза R35,
PC,R34 – тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в сместа, обозначено с
фраза R34,
LC,R34 – съответната граница на корозивност R34,
посочена за всяко корозивно вещество, обозначено
с фраза R35 или R34, и изразена като тегловен
или обемен процент.
5. Следните смеси се класифицират като
„дразнещи“ и:
5.1. тъй като могат да причинят сериозни увреждания на очите, се означават със символ и знак
за опасност „дразнещ“ (Xi) и рискова фраза R41:
5.1.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирано като дразнещо вещество, обозначено
с фраза R41 и индивидуалните концентрации на
което са равни или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 4 в
част В (таблици IV и IVА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
5.1.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като дразнещо и обозначено с рискова
фраза R41 вещество или класифицирано като
корозивно, обозначено с рискова фраза R35 или
R34 вещество, индивидуалните концентрации на
което са по-ниски от посочените граници в т. 5.1.1,
букви „а“ или „б“, ако:
PC , R34
PXi , R41 
 PC , R35
∑  LXi , R 41 + LXi , R41 + LXi , R 41  ≥ 1,
където:
P C,R35 е тегловният или обемният процент на
всяко корозивно вещество в сместа, обозначено
с фраза R35,
PC,R34 – тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в сместа, обозначено с
фраза R34,
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P Xi,R41 – тегловният или обемният процент на
всяко дразнещо вещество в сместа, обозначено
с фраза R41;
LXi,R41 – съответната граница на дразнимост R41,
посочена за всяко корозивно вещество, обозначено с фраза R35 или R34, или дразнещо вещество,
обозначено с фраза R41, и изразена като тегловен
или обемен процент;
5.2. дразнят очите, поради което се означават
със символ и знак за опасност „дразнещ“ (Xi) и
рискова фраза R36:
5.2.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирано като корозивно вещество, обозначено
с фраза R35 или R34, или като дразнещо, обозначено с фраза R41 или R36, и индивидуалните
концентрации на което са равни или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 4 в
част В (таблици IV и IVА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
5.2.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като дразнещо и обозначено с рискова
фраза R41 или R36 вещество или класифицирано
като корозивно, обозначено с рискова фраза R35
или R34 вещество, индивидуалните концентрации
на което са по-ниски от посочените граници в
т. 5.2.1, букви „а“ или „б“, ако:
 PC , R35 P C , R 34 PXi, R 41 P Xi , R36 
∑  L Xi , R 36 + L Xi , R36 + LXi , R 36 + LXi , R 36  ≥ 1,
където:
P C,R35 е тегловният или обемният процент на
всяко корозивно вещество в сместа, обозначено
с фраза R35,
PC,R34 – тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в сместа, обозначено с
фраза R34,
P Xi,R41 – тегловният или обемният процент на
всяко дразнещо вещество в сместа, обозначено
с фраза R41,
P Xi,R36 – тегловният или обемният процент на
всяко дразнещо вещество в сместа, обозначено
с фраза R36,
LXi,R36 – съответната граница на дразнимост R36,
посочена за всяко корозивно вещество, обозначено с фраза R35 или R34, или дразнещо вещество,
обозначено с фраза R41 или R36, и изразена като
тегловен или обемен процент;
5.3. дразнят кожата, поради което се означават
със символ и знак за опасност „дразнещ“ (Xi) и
рискова фраза R38:
5.3.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирано като дразнещо вещество, обозначено с
фраза R38, или като корозивно, обозначено с фраза
R35 или R34, и индивидуалните концентрации на
което са равни или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 4 в
част В (таблици IV и IVА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от прило-
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жение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
5.3.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като дразнещо и обозначено с рискова
фраза R38 вещество или класифицирано като
корозивно, обозначено с рискова фраза R35 или
R34 вещество, индивидуалните концентрации на
което са по-ниски от посочените граници в т. 5.3.1,
букви „а“ или „б“, ако:

 PC , R35

P C , R 34

∑  LXi , R 38 + L Xi , R38 +

PXi , R38 
 ≥ 1,
LXi , R38 

където:
PC,R35 е тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в сместа, обозначено с
фраза R35,
PC,R34 – тегловният или обемният процент на всяко корозивно вещество в сместа, обозначено с
фраза R34,
P Xi,R38 – тегловният или обемният процент на
всяко дразнещо вещество в сместа, обозначено
с фраза R38,
LXi,R38 – съответната граница на дразнимост R38,
посочена за всяко корозивно вещество, обозначено с фраза R35 или R34, или дразнещо вещество,
обозначено с фраза R38, и изразена като тегловен
или обемен процент;
5.4. дразнят дихателната система, поради което се означават със символ и знак за опасност
„дразнещ“ (Xi) и рискова фраза R37:
5.4.1. смеси, съдържащи едно или повече класифицирано като дразнещо вещество, обозначено
с фраза R37 и индивидуалните концентрации на
което са равни или по-големи от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 4 в
част В (таблици IV и IVА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
5.4.2. смеси, съдържащи повече от едно класифицирано като дразнещо и обозначено с рискова
фраза R37, вещество, индивидуалните концентрации на което са по-ниски от посочените граници
в т. 5.4.1, букви „а“ или „б“, ако:
 PXi , R37 
∑  LXi , R37  ≥ 1,
където:
P Xi,R37 е тегловният или обемният процент на
всяко дразнещо вещество в сместа, обозначено
с фраза R37,
LXi,R37 – съответната граница на дразнимост R37,
посочена за всяко дразнещо вещество, обозначено
с фраза R37, и изразена като тегловен или обемен
процент;
5.4.3. газообразни смеси, съдържащи повече от
едно класифицирано като дразнещо и обозначено
с рискова фраза R37 вещество или класифицирано
като корозивно и обозначено с рискова фраза R35
или R34 вещество, индивидуалните концентрации
на което са по-ниски от посочените граници в
т. 5.4.1, букви „а“ или „б“, ако:
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 PC , R35

PC , R 34

∑  L Xi , R37 + L Xi , R37 +

PXi, R37 
 ≥ 1,
L Xi , R37 

където:
P C,R35 е обемният процент на всяко корозивно
вещество в сместа, обозначено с фраза R35,
P C,R34 – обемният процент на всяко корозивно
вещество в сместа, обозначено с фраза R34,
PXi,R37 – обемният процент на всяко дразнещо вещество в сместа, обозначено с фраза R37,
LXi,R37 – съответната граница на дразнимост R37,
посочена за всяко газообразно корозивно вещество,
обозначено с фраза R35 или R34, или газообразно
дразнещо вещество, обозначено с фраза R37, и
изразена като обемен процент.
6. Следните смеси се класифицират като „сенсибилизиращи“ и:
6.1. действат сенсибилизиращо при контакт с
кожата, поради което се означават със символ и знак
за опасност „дразнещ“ (Xi) и рискова фраза R43:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, класифицирано като сенсибилизиращо, обозначено с фраза
R43, предизвикващо такъв ефект и индивидуалната
концентрация на което е равна или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 5 в
част В (таблици V и VА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
6.2. действат сенсибилизиращо при вдишване,
поради което се означават със символ и знак за
опасност „вреден“ (Xn) и рискова фраза R42:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, класифицирано като сенсибилизиращо, обозначено
с фразата R42, предизвикващо същия ефект и
индивидуалната концентрация на което е равна
или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 5 в
част В (таблици V и VА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация.
7. Следните смеси се класифицират като „канцерогенни“:
7.1. от категории 1 и 2 и се означават със
символ Т и рискова фраза R45 или R49:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което предизвиква този ефект, класифицирано като
канцерогенно и обозначено с рискова фраза R45
или R49 – канцерогенни вещества от категории 1
и 2, и индивидуалната му концентрация е равна
или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблици VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от прило-
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жение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
7.2. от категория 3 и се означават със символ
Xn и рискова фраза R40:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което предизвиква този ефект, класифицирано като
канцерогенно и обозначено с рискова фраза
R40 – канцерогенни вещества от категория 3, и
индивидуалната му концентрация е равна или
по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008 за въпросното вещество или
вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблици VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация.
8. Следните смеси се класифицират като „мутагенни“:
8.1. от категории 1 и 2 и се означават със
символ Т и рискова фраза R46:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което
предизвиква този ефект, класифицирано като мутагенно и обозначено с рискова фраза R46 – мутагенни вещества от категории 1 и 2, и индивидуалната
му концентрация е равна или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблици VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
8.2. от категория 3 и се означават със символ
Xn и рискова фраза R68:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което
предизвиква този ефект, класифицирано като мутагенно и обозначено с рискова фраза R68 – мутагенни вещества от категория 3, и индивидуалната
му концентрация е равна или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблици VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация.
9. Следните смеси се класифицират като „токсични за репродукцията“:
9.1. от категории 1 и 2 и се означават със
символ Т и рискова фраза R60:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което
предизвиква този ефект, класифицирано е като токсично за репродукцията и е обозначено с рискова
фраза R60 – вещества, токсични за репродукцията
от категории 1 и 2, и индивидуалната му концентрация е равна или по-голяма от:
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a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблица VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
9.2. от категория 3 и се означават със символ
Xn и рискова фраза R62:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което
предизвиква този ефект, класифицирано като токсично за репродукцията и обозначено с рискова
фраза R62 – вещества, токсични за репродукцията
от категория 3, и индивидуалната му концентрация
е равна или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблици VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
9.3. от категории 1 или 2 и се означават със
символ Т и рискова фраза R61:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което
предизвиква този ефект, класифицирано като токсично за репродукцията и обозначено с рискова
фраза R61 – вещества, токсични за репродукцията
от категории 1 и 2, и индивидуалната му концентрация е равна или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества,
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблици VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация;
9.4. от категория 3 и се означават със символ
Xn и рискова фраза R63:
Смеси, съдържащи поне едно вещество, което
предизвиква този ефект, класифицирано като токсично за репродукцията и обозначено с рискова
фраза R63 – вещества, токсични за репродукцията
от категория 3, и индивидуалната му концентрация
е равна или по-голяма от:
a) или от концентрацията, посочена в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за въпросното вещество или вещества;
б) или от концентрацията, посочена в т. 6 в
част В (таблици VI и VIА), когато веществото или
веществата не са включени в таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 или
са включени, но без посочени гранични стойности
на концентрация.
Част В
Концентрационни граници, използвани при
оценка на опасностите за здравето
За всеки ефект върху здравето първата таблица
(таблици I до VI) определя концентрационните граници (изразени като тегловни проценти), които се
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използват за негазообразни смеси, а втората таблица
(таблици IА до VIА) определя концентрационните
граници (изразени като обемни проценти), които
се използват при газообразните смеси. Тези концентрационни граници се използват за вещества,
за които не са определени гранични стойности на
концентрация в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
1. Остри летални ефекти
1.1. Негазообразни смеси
Концентрационните граници, определени в
таблица 1, изразени като тегловни проценти, определят класификацията на препарата по отношение
на индивидуалната концентрация на веществото/
веществата в състава на сместа, чиято класификация също е посочена.
Таблица 1
Класифика- Класификация на сместа
ция на веТ+
Т
ществото
Т+ с R26,
R27, R28

концентра- 1 % ≤ конция ≥ 7 %
центрация
< 7 %

Т с R23,
R24, R25

концентрация ≥ 25 %

Хn с R20,
R21, R22

Хn
0,1 % ≤ концентрация
< 1 %
3 % ≤ концентрация
< 25 %
концентрация ≥ 25 %

R-фразите за означаване на опасностите от
сместа се определят съгласно следните критерии:
– етикетът да включва една или няколко от
посочените фрази съгласно използваната класификация;
– избраните R-фрази би трябвало да са тези,
които се отнасят за веществото/веществата в състава на сместа, което присъства в концентрация,
водеща до по-голямата опасност, която веществото
може да предизвика.
1.2. Газообразни смеси
Концентрационните граници, изразени като
обемни проценти в таблица 1А, определят класификацията на газообразните смеси по отношение
на индивидуалната концентрация на газа/газовете
в състава на сместа, чиято класификация също
е посочена.
Таблица 1А
КласифиКласификация на газообразната
кация на
смес
веществото
Т+
Т
Хn
(газ)
Т+ с R26,
R27, R28

Т с R23,
R24, R25
Хn с R20,
R21, R22

концентрация
≥ 1 %

0,2 % ≤
концентрация
< 1 %

0,02 % ≤
концентрация
< 0,2 %

концентрация
≥ 5 %

0,5 % ≤
концентрация < 5 %
концентрация ≥ 5 %

R-фразите за означаване на опасностите от
сместа се определят съгласно следните критерии:
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– етикетът трябва да включва една или няколко от посочените фрази съгласно използваната
класификация;
– избраните R-фрази би трябвало да са тези,
които се отнасят за веществото/веществата в състава на сместа, което присъства в концентрация,
водеща до по-голямата опасност, която веществото
може да предизвика.
2. Нелетални необратими ефекти след еднократна експозиция
2.1. Негазообразни смеси
За вещества, които предизвикват нелетални
необратими ефекти след еднократна експозиция
(R39/път на експозиция, R68/път на експозиция),
индивидуалните концентрационни граници, посочени в таблица II, изразени като тегловен процент,
определят, когато е подходящо, класификацията
на сместа.
Таблица II
Класификация на
веществото
Т+ с R39/
път на
експозиция

Класификация на сместа
Т+
Т

0,1 % ≤
концентрация
< 1 %
R68(*)
задължително
Т с R39/
концен1 % ≤
път на
трация
конценекспози≥ 10 %
трация
ция
R39(*)
< 10 %
задължи- R68(*)
телно
задължително
Хn с R68/
конценпът на
трация
експози≥ 10 %
ция
R68(*)
задължително
(*) За да се посочи пътят на експозицията,
трябва да се използват комбинираните R-фрази,
изброени в т. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 от приложение
№ 1 към наредбата.
2.2. Газообразни смеси
За газообразни смеси, които предизвикват
нелетални необратими ефекти след еднократна
експозиция (R39/път на експозиция, R68/път на
експозиция), индивидуалните концентрационни
граници, посочени в таблица IIА, изразени като
обемен процент, определят, когато е подходящо,
класификацията на сместа.
Таблица IIА
Класификация на
веществото (газ)
1
Т+ с R39/
път на
експозиция

концентрация ≥ 10 %
R39(*) задължително

Хn

1 % ≤ концентрация
< 10 %
R39(*)
задължително

Класификация на газообразната
смес
Т+
Т
Хn
2
концентрация
≥ 1 %
R39(*)
задължително

3
0,2 % ≤
концентрация < 1 %
R39(*)
задължително

4
0,02 %
≤ концентрация
< 0,2 %
R68(*)
задължително

ВЕСТНИК
1
Т с R39/
път на
експозиция

БРОЙ 68
2

3
концентрация ≥ 5 %
R39(*) задължително

Хn с R68/
път на
експозиция

4
0,5 % ≤
концентрация
< 5 %
R68(*)
задължително
концентрация
≥ 5 %
R68(*)
задължително

(*) За да се посочи пътят на експозицията,
трябва да се използват комбинираните R-фрази,
изброени в т. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 от приложение
№ 1 към наредбата.
3. Сериозни ефекти след повтaряща се или
продължителна експозиция
3.1. Негазообразни смеси
За вещества, които предизвикват сериозни
ефекти след повтaряща се или продължителна експозиция (R 48/ път на експозиция), индивидуалните
концентрационни граници, посочени в таблица
III, изразени като тегловен процент, определят,
когато е подходящо, класификацията на сместа.
Таблица III
КласификаКласификация на сместа
ция на веТ
Хn
ществото
Т с R48/път концентра- 1 % ≤ конценна експози- ция ≥ 10 % трация < 10 %
ция
R48(*)
R48(*) задължизадължително
телно
Хn с R48/
концентпът на ексрация ≥ 10 %
позиция
R48(*) задължително
(*) За да се посочи пътят на експозицията,
трябва да се използват комбинираните R-фрази,
изброени в т. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 от приложение
№ 1 към наредбата.
3.2. Газообразни смеси
За газообразни смеси, които предизвикват сериозни ефекти след повтaряща се или продължителна
експозиция (R 48/ път на експозиция), индивидуалните концентрационни граници, посочени в таблица
IIIА, изразени като обемен процент, определят,
когато е подходящо, класификацията на сместа.
Таблица IIIА
Класификация на
веществото
(газ)
1

Класификация на газообразната
смес
Т
Хn
2

3

Т с R48/път концентрация 0,5 % ≤ конценна експози- ≥ 5 %
трация < 5 %
ция
R48(*) задъл- R48(*) задължижително
телно
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3

Хn с R48/
път на експозиция

концентрация
≥ 5 %
R48(*) задължително
(*) За да се посочи пътят на експозицията,
трябва да се използват комбинираните R-фрази,
изброени в т. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 от приложение
№ 1 към наредбата.
4. Корозивни и дразнещи ефекти, включително
сериозни увреждания на очите
4.1. Негазообразни смеси
За вещества, които предизвикват корозивни
ефекти (R34, R35) или дразнещи ефекти (R36,
R37, R38, R41), индивидуалните концентрационни
граници, посочени в таблица IV, изразени като
тегловен процент, определят, когато е подходящо,
класификацията на сместа.
Таблица IV
Класификация на
веществото
С с
R35

C c
R34

Xi c
R41

Xi c
R36,
R37,
R38

Класификация на сместа
C c R35

концентрация
≥ 10 %
R35 задължително

C c R34

Xi c R41 Xi c R36,
R37, R38

5 % ≤
концентрация <
10 %
R34 задължително

5 % (*)

концентрация ≥
10 %
R34 задължително

10 %(*)

концентрация
≥ 10 %
R41 задължително

1 % ≤ концентрация
< 5 %
R36/38
задължително
5 % ≤ концентрация
< 10 %
R36/38
задължително
5 % ≤ концентрация
< 10 %
R36 задължително
концентрация ≥
20 %
R36, R37,
R38 са
задължителни при
съществуващата
концентрация,
ако те се
отнасят за
разглежданите вещества

(*) Съгласно приложение № 1 към наредбата
корозивните вещества, обозначени с рискова фраза R35 или R34, трябва също да се обозначат и
с фраза R41. Следователно, ако сместа съдържа
корозивни вещества с R35 или с R34 под концентрационните граници за класификация на сместа
като корозивен, такива вещества могат да доведат
до класифицирането на сместа като дразнещ с R41
или дразнещ с R36.
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Забележка. Прилагането само на конвенционалния метод за определяне на токсикологичните
свойства на смесите, които съдържат вещества,
класифицирани като „корозивни“ или „дразнещи“,
може да доведе до подценяване или надценяване
на опасността и до неправилна класификация на
сместа, ако при това не са отчетени други фактори
(например рН на сместа). При класифицирането
на смесите като „корозивни“ следва да се отчетат
препоръките на т. 3.2.5 от приложение № 1 и изискванията на чл. 25, ал. 6, т. 2 и 3 от наредбата.
4.2. Газообразни смеси
За газове, които предизвикват такива ефекти
(R34, R35 или R36, R37, R38, R41), индивидуалните
концентрационни граници, посочени в таблица
IVA, изразени като обемен процент, определят,
когато е подходящо, класификацията на сместа.
Таблица IVА
Класификация
на веществото
(газ)
С с R35

C c R34

Xi c R41

Xi c R36,
R37, R38

Класификация на газообразната смес
C c R35

концентрация ≥ 1 %
R35 задължително

C c R34

Xi c R41

Xi c R36,
R37, R38

0,2 % ≤
0,2 % (*)
концентрация <
1 %
R34 задължително

0,02 % ≤
концентрация < 0,2 %
R36/37/38
задължително

концен5 %(*)
трация ≥
5 %
R34 задължително

0,5 % ≤ концентрация
< 5 %
R36/37/38
задължително

концентрация
≥ 5 %
R41 задължително

0,5 % ≤ концентрация
< 5 %
R36 задължително
концентрация ≥ 5 %
R36, R37,
R38 са задължителни
за съответния случай

(*) Съгласно приложение № 1 към наредбата
корозивни вещества, обозначени с рискова фраза
R35 или R34, трябва също да се разглеждат като
означени с рискова фраза R41. Следователно, ако
сместа съдържа корозивни вещества с R35 или R34
под концентрационните граници за класификация
на сместа като корозивен, такива вещества могат
да доведат до класифицирането на сместа като
дразнещ с R41 или дразнещ с R36.
Забележка. Прилагането само на конвенционалния метод за определяне на токсикологичните
свойства на смесите, които съдържат вещества,
класифицирани като „корозивни“ или „дразнещи“,
може да доведе до подценяване или надценяване
на опасността и до неправилна класификация на
сместа, ако при това не са отчетени други фактори
(например рН на сместа). При класифицирането
на смесите като „корозивни“ следва да се отчетат
препоръките на т. 3.2.5 от приложение № 1 и изискванията на чл. 25, ал. 6, т. 2 и 3 от наредбата.
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5. Сенсибилизиращи ефекти
5.1. Негазообразни смеси
Смеси, които предизвикват такива ефекти, се
класифицират като сенсибилизиращи и се означават със:
– символ Хn и фраза R42, ако такъв ефект се
предизвиква при вдишване,
– символ Xi и фраза R43, ако такъв ефект се
предизвиква при контакт с кожата.
Индивидуалните концентрационни граници,
посочени в таблица V, изразени като тегловен
процент, определят, когато е подходящо, класификацията на сместа.

ВЕСТНИК
Мутагенни категории 1 и 2:
Мутагенна категория 3:
Токсични за репродукцията категории 1 и 2:
Токсични за репродукцията категории 1 и 2:
Токсична за репродукцията категория 3:
Токсична за репродукцията категория 3:

Класификация на сместа
сенсибилизиращ
с R42

сенсибилизиращ с R43

Сенсибили- концентрация
зиращ с R42 ≥ 1 %
R42 задължително
Сенсибилизиращ с R43

концентрация
≥ 1 %
R43 задължително

5.2. Газообразни смеси
Газообразни смеси, които предизвикват такива
ефекти, се класифицират като сенсибилизиращи
и се означават със:
– символ Хn и фраза R42, ако такъв ефект се
предизвиква при вдишване,
– символа Xi и фразата R43, ако такъв ефект
се предизвиква при контакт с кожата.
Индивидуалните концентрационни граници,
посочени в таблица VА, изразени като обемен
процент, определят, когато е подходящо, класификацията на сместа.
Таблица VА
Класифика- Класификация на газообразната
ция на вещесмес
ството (газ)
сенсибилизисенсибилизиращ с R42
ращ с R43
Сенсибилизиращ с R42

Сенсибилизиращ с R43

концентрация
≥ 0,2 %
R42 задължително
концентрация
≥ 0,2 %
R43 задължително

6. Канцерогенни/мутагенни/токсични за репродукцията ефекти
6.1. Негазообразни смеси
За вещества, които предизвикват такива ефекти,
концентрационните граници, посочени в таблица
VI, изразени като тегловен процент, определят,
когато е подходящо, класификацията на сместа.
Обозначават се със следните символи и R-фрази:
Канцерогенни категории 1 и 2: T; R45 или R49
Канцерогенна категория 3:
Xn; R40

T; R46
Xn; R68
T; R60
T; R61
Xn; R62
Xn; R63

Таблица VI
Класификация на
веществото

Класификация на сместа
Категории 1
и 2

Категория 3

1

2

3

Канцерогенни
вещества категории 1 или 2 с
R45 или R49

концентрация
≥ 0,1 % канцерогенни
R45, R49 задължителни
за съответния
случай

Таблица V
Класификация на веществото
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Канцерогенни
вещества категория 3 с R40

Мутагенни
вещества категории 1 или 2
с R46

концентрация
≥ 1 % канцерогенни
R40 задължително (в случаите,
когато още не е
обозначен с R45
(*)
концентрация
≥ 0,1 % мутагенни
R46 задължително

Мутагенни вещества категория 3 с R68

Вещества „токсични за репродукцията“
категории 1 или
2 с R60 (възпроизводителна
функция)

концентрация
≥ 1 % мутагенни
R68 задължително (в случаите,
когато още не е
обозначен с R46)
концентрация
≥ 0,5 %
токсични за
репродукцията
(възпроизводителна функция)
R60 задължително

Вещества „токсични за репродукцията“ категория 3 с R62
(възпроизводителна функция)

Вещества „токсични за репродукцията“ категории 1 или 2 с
R61 (развиващ
се организъм)

концентрация
≥5 %
токсични за репродукцията (възп р ои зв од и т е л н а
функция)
R62 задължително (в случаите,
когато още не
е обозначено с
R60)
концентрация
≥ 0,5 %
токсични за
репродукцията
(развиващ се
организъм)
R61 задължително
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1

2

Вещества „токсични за репродукцията”
категория 3 с
R63 (развиващ
се организъм)

3

1

концентрация
≥ 5 %
токсични за
репродукцията
(развиващ се организъм)
R63 задължително (в случаите,
когато още не
е обозначено с
R61)

Мутагенни
вещества
категория
3 с R68

(*) Когато сместа е обозначена с R49 и R40,
и двете R-фрази се запазват, тъй като R40 не определя пътя на експозиция, докато R49 се отнася
само за експозиция по дихателен път.
6.2. Газообразни смеси
За газообразни смеси, които предизвикват такива ефекти, концентрационните граници, посочени
в таблица VIА, изразени като обемен процент,
определят, когато е подходящо, класификацията
на сместа.
Обозначават се със следните символи и R-фрази:
Канцерогенни категории 1 и 2: T; R45 или R49
Канцерогенна категория 3:
Xn; R40
Мутагенни категории 1 и 2:
T; R46
Мутагенна категория 3:
Xn; R68
Токсични за репродукцията категории 1 и 2:
T; R60
Токсични за репродукцията категории 1 и 2:
T; R61
Токсична за репродукцията категория 3:
Xn; R62
Токсична за репродукцията категория 3:
Xn; R63
Таблица VIА
Класификация на
веществото
1
Канцерогенни
вещества
категории
1 или 2 с
R45 или
R49

Класификация на сместа
категории 1 и 2

категория 3

2

3

концентрация
≥ 0,1 % канцерогенни
R45, R49 задължителни
за съответния
случай

Канцерогенни
вещества
категория
3 с R40

Мутагенни
вещества
категории
1 или 2 с
R46

концентрация
≥ 1 % канцерогенни
R40 задължително (в случаите, когато още
не е обозначен с
R45 (*)
концентрация
≥ 0,1 % мутагенни
R46 задължително
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2

концентрация
≥ 1 % мутагенни
R68 задължително (в случаите,
когато още не е
обозначен с R46)
концентрация
≥ 0,2 %
токсични за
репродукцията
(възпроизводителна функция)
R60 задължително

Вещества
„токсични
за репродукцията“
категория
3 с R62
(възпроизводителна
функция)

Вещества
„токсични
за репродукцията“
категории
1 или 2 с
R61 (развиващ се организъм)
Вещества
„токсични
за репродукцията“
категория
3 с R63
(развиващ
се организъм)

3

концентрация ≥
1 %
токсични за
репродукцията
(възпроизводителна функция)
R62 задължително (в случаите, когато още
не е обозначен с
R60)
концентрация
≥ 0,2 %
токсични за
репродукцията
(развиващ се
организъм)
R61 задължително
концентрация ≥
1 %
токсични за
репродукцията
(развиващ се организъм)
R63 задължително (в случаите,
когато още не е
обозначен с R61)

(*) Когато сместа е обозначена с R49 и R40,
и двете R-фрази се запазват, тъй като R40 не определя пътя на експозиция, докато R49 се отнася
само за експозиция по дихателен път.

Приложение № 9
към чл. 22
Специални изисквания, отнасящи се до етикетирането на определени смеси
А. За смеси, класифицирани като опасни по
смисъла на чл. 24, 25 и 27 на наредбата
1. Смеси, предназначени за масова употреба.
1.1. На етикета на опаковката на такива смеси
в допълнение към специфичния съвет за безопасност се изписват и: S1, S2, S45 или S46, съгласно
критериите на приложение № 1 към наредбата.
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1.2. Когато такива смеси са класифицирани
като силно токсични (T+), токсични (T) или корозивни (C) и когато технически е невъзможно
тази информация да се изпише върху опаковката,
опаковките, съдържащи такива смеси, трябва да
бъдат придружени от точни и лесно разбираеми
инструкции за употреба, включващи, когато е
необходимо, инструкции за унищожаване на
празната опаковка.
2. Смеси, предназначени за употреба чрез пръскане.
На етикета на опаковката на сместа задължително се изписва съвет за безопасност S23 заедно
с придружаващите го съвети за безопасност S38
или S51 съгласно критериите на приложение № 1
към наредбата.
3. Смеси, които съдържат вещество с определена фраза R33: Опасност от кумулативни ефекти.
Когато една смес съдържа поне едно вещество
с фраза R33, на етикета на опаковката на сместа
се изписва текстът на тази фраза, както е даден
в приложение № 4 към наредбата. Това правило
се прилага, когато концентрацията на веществото,
влизащо в състава на сместа, е равна или по-голяма
от 1 %, освен ако в таблица 3.2 от приложение
№ VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 не са
посочени различни стойности.
4. Смеси, които съдържат вещество с определена
фраза R64: Може да причини увреждане на здравето
на кърмачета.
Когато една смес съдържа поне едно вещество с фраза R64, на етикета на опаковката на
сместа се изписва текстът на тази фраза, както
е даден в приложение № 4 към наредбата. Това
правило се прилага, когато концентрацията на
това вещество е равна или по-голяма от 1 %,
освен ако в таблица 3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО) № 1272/2008 са посочени
различни стойности.
В. За смеси независимо от тяхната класификация по смисъла на чл. 24, 25 и 27 от наредбата
1. Смеси, съдържащи олово
1.1. Бои и лакове
На етикетите на опаковки на бои и лакове,
съдържащи олово в количество, надвишаващо 0,15
на сто (изразено като маса на метала от общата
маса на сместа), определено по ISO 6503/1984, се
изписва следното:
„Съдържа олово. Да не се нанася върху повърхности, които могат да попаднат в устата на деца.“
В случая на опаковки, съдържанието на които е по-малко от 125 ml, текстът трябва да бъде
следният:
„Внимание! Съдържа олово!“
2. Смеси, съдържащи цианоакрилати.
2.1. Лепила
На етикета на опаковката, която е в непосредствен контакт с лепила на основата на цианокрилат,
се изписва следното:
„Цианоакрилат!
Опасност!
Залепва за секунди към кожата и очите.
Да се пази от достъп на деца.“
Подходящи съвети за безопасност трябва да
придружават опаковката.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

3. Смеси, съдържащи изоцианати.
На етикета на опаковката на смес, съдържаща
изоцианати (като мономери, олигомери, предполимери и т.н. или техни смеси), се изписва следното:
„Съдържа изоцианати.
Виж информацията, предоставена от производителя.“
4. Смеси, съдържащи епоксидни съставки със
средно молекулно тегло ≤ 700.
На етикета на опаковката на смес, съдържаща
епоксидни съставки със средно молекулно тегло
≤ 700, се изписва следното:
„Съдържа епоксидни съставки.
Виж информацията, предоставена от производителя.“
5. Смеси, предназначени за масова употреба,
които съдържат активен хлор.
На етикета на опаковката на смес, съдържаща
повече от 1 % активен хлор, се изписва следното:
„Внимание! Да не се използва с други продукти.
Може да отделя опасни газове (хлор)!“
6. Смеси, съдържащи кадмий (сплави) и предназначени да бъдат използвани за запояване или
припои.
На етикета на опаковката на смес, съдържаща
кадмий (сплави), се изписва четливо и незаличимо
следният текст:
„Внимание! Съдържа кадмий.
По време на употреба се образуват опасни пари.
Виж информацията, предоставена от производителя.
Спазвай инструкциите за безопасност.“
7. Смеси под форма на аерозоли.
Смесите под форма на аерозоли се етикетират
в съответствие с тази наредба и с Наредбата за
етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 76 от 2006 г.).
8. Смеси, съдържащи вещества, които още не
са напълно изпитани.
Когато една смес съдържа поне едно вещество,
което носи надписа „Внимание – веществото не е
напълно изследвано“, в съответствие с изискванията
на Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни
1967 г. относно сближаването на законите, регулациите и административните разпоредби, свързани
с класифицирането, опаковането и етикетирането
на опасни химични вещества, и концентрацията
му в сместа е по-висока от 1 %, етикетът на
опаковката на сместа трябва да съдържа текста
„Внимание – тази смес съдържа вещество, което
не е напълно изследвано.“
9. Смеси, които не са класифицирани като
сенсибилизиращи, но съдържат поне едно сенсибилизиращо вещество.
На етикета на опаковката на смес, съдържаща
поне едно вещество, класифицирано като сенсибилизиращо в концентрация, равна или по-голяма от
0,1 %, или в концентрация, равна или по-голяма
от посочената в колона 8 „Забележки“ в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, се изписва следното:
„Съдържа (наименование на сенсибилизиращото
вещество). Може да причини алергична реакция.“
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10. Течни смеси, съдържащи халогенирани въглеводороди.
На етикета на опаковката на течни смеси,
които нямат температура на възпламеняване или
имат такава над 55 °С и съдържат халогениран
въглеводород и повече от 5 % други запалими или
лесно запалими вещества, се изписва съответно:
„Може да стане запалим при употреба.“ или
„Може да стане лесно запалим при употреба.“
11. Смеси, съдържащи вещество, обозначено с
R67. Парите могат да предизвикат сънливост и
световъртеж.
Когато смес съдържа едно или повече вещества
с фраза R67, етикетът на опаковката трябва да
съдържа фразата, дадена в приложение № 4 към
наредбата, когато общата концентрация на тези
вещества, налични в сместа, е равна на или повисока от 15 %, освен ако:
– сместа вече е класифицирана с фразите R20,
R23, R26, R68/20, R39/23 или R39/26,
– или е в опаковка, ненадвишаваща 125 ml.
12. Цимент и циментови смеси.
Етикетът върху опаковката на цименти и циментови смеси, съдържащи повече от 0,0002 %
разтворим хром (VI) от общото сухо тегло на
цимента, трябва да има надписа:
„Съдържа хром (VI). Може да причини алергична
реакция.“, освен ако сместа вече е класифицирана и
етикетирана като сенсибилизираща с фразата R43.
С. За смеси, които не са класифицирани като
опасни по смисъла на чл. 24, 25 и 27 от наредбата,
но съдържат поне едно опасно вещество
1. Смеси, които не са предназначени за масова
употреба.
На етикета върху опаковката на такива смеси
се изписва следното:
„Информационният лист за безопасност е на
разположение на професионалния потребител при
поискване.“

Приложение № 10
към чл. 24, ал. 1, т. 2
Определяне на физико-химичните свойства на
химични смеси
Част А
Изключения от методите за изпитване в Регламент (ЕО) № 440/2008
Точка 2.2.5 от приложение № 1 – Запалими
Химичните вещества и смеси се класифицират
като запалими и се обозначават в съответствие
с резултатите от изпитвания, проведени съгласно
Регламент (ЕО) № 440/2008. Те се обозначават с
рискови фрази по следните критерии:
R10 Запалим
– Течни химични вещества и смеси с точка
на възпламеняване, равна или по-висока от
21 °С и по-ниска или равна на 55 °С.
Независимо от това практиката показва, че не
е необходимо класифицирането на смеси с точка
на възпламеняване, по-висока или равна на 21 °С
и по-ниска или равна на 55 °С, като запалими,
ако те не могат да поддържат горенето и поради
това няма опасност за лицата, работещи с тях,
или за други лица.
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Част В
Алтернативни изчислителни методи
В.1. Негазообразни смеси
1. Метод за определяне на оксидиращите свойства на смеси, съдържащи органични пероксиди.
Точка 2.2.2.1 от приложение № 1 – Забележки
по отношение на пероксидите.
По отношение на експлозивните си свойства
органичният пероксид или съдържащата го смес
се класифицират във формата, в която се пускат
на пазара, според критериите в т. 2.2.1, въз основа
на изпитвания, проведени с помощта на методите
в Регламент (ЕО) № 440/2008.
Методите в Регламент (ЕО) № 440/2008 за
оценка на оксидиращите свойства не могат да
бъдат приложени към органичните пероксиди.
Химичните вещества – органични пероксиди,
които не са предварително класифицирани като
експлозивни, се класифицират като опасни на
базата на своята химична структура (например
R-O-O-H; R1-O-O-R2).
Смесите, съдържащи органични пероксиди,
които не са предварително класифицирани като
експлозивни, се класифицират с помощта на изчислителния метод, посочен в т. 9.5, на базата на
съдържанието на активен кислород.
Органичните пероксиди и смесите, съдържащи
органични пероксиди, които не са класифицирани
предварително като експлозивни, се класифицират като оксидиращи, ако пероксидът или негово
производно съдържат:
– повече от 5 % органични пероксиди, или
– повече от 0,5 % наличен кислород от органични пероксиди и повече от 5 % водороден пероксид.
Точка 9.5 от приложение № 3 – Органични
пероксиди
Органичните пероксиди съчетават свойствата
на оксидиращо и запалимо вещество в една молекула: когато органичният пероксид се разлага,
оксидиращата част на неговата молекула реагира
екзотермично със запалимата (окисляемата) част.
По отношение на оксидиращите свойства на органичните пероксиди методите от Регламент (ЕО)
№ 440/2008 не могат да се приложат.
Използва се следният изчислителен метод,
основаващ се на наличието на активен кислород:
Наличното съдържание на кислород (%) в смес,
съдържаща органичен пероксид, се изчислява по
формулата:
16 × ∑ (ni × ci/mi),
където:
ni е броят на пероксидните групи в една молекула
от органичния пероксид I;
c i – концентрация (тегл. %) на органичния пероксид I;
mi – молекулна маса на органичния пероксид i.
В.2. Газообразни смеси
1. Метод за определяне на оксидиращи свойства
Точка 9.1.1.2 от приложение № 1 – Оксидиращи свойства
Регламент (ЕО) № 440/2008 не съдържа метод за
определяне на оксидиращите свойства на газовите
смеси. Оценката на тези свойства се извършва по
следния метод:
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Методът се основава на сравнение на оксидиращия потенциал на газове в смес с този на
кислорода във въздуха. Концентрациите на газовете
в сместа се изразяват в об. %.
Приема се, че газовата смес има същия или
по-висок оксидиращ потенциал от въздуха, ако е
изпълнено следното условие:
∑ xiCi ≥ 21,
където:
хi е концентрацията на газа i в об. %;
Ci – коефициентът на кислородния еквивалент.
В този случай сместа се класифицира като
оксидираща и се обозначава с фразата R8.
Коефициенти на еквивалентност между оксидиращите газове и кислорода:
Коефициентите, използвани в изчислението за
определяне на оксидиращата способност на някои
газове в смес по отношение на оксидиращата
способност на кислорода във въздуха, посочени
в т. 5.2 на ISO стандарт ISO 10156, публикуван
на 15 декември 1990 г. (ново издание от 1996 г.),
са, както следва:
О2
1
N 2О
0,6
Когато в този стандарт не е посочена стойност
за коефициента на кислородния еквивалент С на
даден газ, се приема стойност 40.
2. Метод за определяне на запалими свойства
Точка 9.1.1.1 от приложение № 1 – Запалимост
Запалимостта на тези смеси се определя съгласно чл. 22 от наредбата по методите, определени
в Регламент (ЕО) № 440/2008.
Тези смеси се класифицират въз основа на
резултатите от извършените изпитвания и се
етикетират.
Когато газообразни смеси се произвеждат по
поръчка в малки количества, запалимостта им се
оценява по следния изчислителен метод:
Изразът за газовата смес
A1F1 + … + AiFi …+AnFn + B1I1+…+BiIi+…+BрIр,
където:
А и В са моларните фракции;
Fi е запалим газ;
Ii – инертен газ;
n – брой на запалимите газове;
р – брой на инертните газове,
може да се превърне във форма, в която всички Ii (инертни газове) се изразяват чрез азотен
еквивалент, използвайки коефициент К, и където
еквивалентното съдържание на запалимия газ А΄
се изразява по следния начин:
'

А

i



100
= Ai × 
 (A + K B ) 



i
i
i

Използвайки максималното съдържание на
запалим газ, при което сместа от съответния газ
и азот не е запалима във въздуха (Тci), може да
се получи следният израз:
A'

∑T

ci

≤1

Газовата смес е запалима, ако стойността на
посочения израз е по-висока от 1. Сместа се определя като изключително запалима и се обозначава
с фразата R12.
Коефициенти на еквивалентност (Кi):
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Стойностите на коефициентите на еквивалентност Кi между инертните газове и азота и стойностите на максималното съдържание на запалим
газ (Тci) могат да се намерят в таблици 1 и 2 на
ISO стандарт ISO 10156, публикувано БДС ISO
на 15 декември 1990 г.
Максимално съдържание на запалим газ (Тci):
Стойността на максималното съдържание на
запалим газ (Тci) може да се намери в таблица 2
на ISO стандарт ISO 10156, публикувано БДС ISO
на 15 декември 1990 г. (ново издание от 1996 г.).
Когато дадена стойност на Тci не може да се
намери в този стандарт, се използва съответната
долна граница на взривяемост (ДГВ). Ако ДГВ не
е известна, стойността на Тci се приема за 1 об. %.
Забележки:
1. Посоченият израз може да се използва,
за да се определи подходящото етикетиране на
газообразни смеси. Същевременно той не може
да се разглежда като метод, който да замести
експерименталното определяне на техническите
параметри за безопасност.
2. Изразът не дава информация за това дали
смес, съдържаща окисляващи газове, може да се
приготви безопасно. Когато се определя запалимостта, тези окисляващи газове не се вземат под
внимание.
3. Изразът дава достоверни резултати само
ако запалимите газове не си взаимодействат по
отношение на запалимостта си. Това трябва да
се има предвид например при халогенираните
въглеводороди.

Приложение № 11
към чл. 29, т. 1
Специални изисквания към опаковките на химични смеси, пускани на пазара за масова употреба
ЧАСТ А
Опаковки, които трябва да бъдат снабдени с
приспособления за затваряне, които ги правят
недостъпни за деца
1. Всяка опаковка, независимо от вместимостта є, съдържаща силно токсични, токсични или
корозивни смеси, класифицирани и етикетирани
съгласно глава трета от наредбата, трябва да бъде
снабдена с приспособление за затваряне, което я
прави недостъпна за деца.
2. Всяка опаковка, независимо от вместимостта
є, съдържаща смеси, при които съществува опасност от аспирация (с Xn, R65), класифицирани и
етикетирани съгласно т. 3.2.3 от приложение № 1
към наредбата, с изключение на смеси, пускани на
пазара под формата на аерозоли или в опаковки
за еднократна употреба, трябва да бъде снабдена
с приспособление за затваряне, което я прави
недостъпна за деца.
3. Всяка опаковка, независимо от вместимостта
є, съдържаща поне едно от веществата, посочени
по-долу, които се предлагат за масова употреба в
концентрация, равна или по-голяма от посочената
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максимална индивидуална концентрация, трябва
да бъде снабдена с приспособление за затваряне,
което я прави недостъпна за деца.
№

Идентификация на веществото
CAS №

Наименование

№ по
EINECS

Гранична
стойност
на концентрацията

1

67-56-1

метанол

200-659-6

≥ 3 %

2

75-09-2

дихлорометан

200-838-9

≥ 1 %

ЧАСТ В
Опаковки, които трябва да имат тактилни знаци за опасност
Всяка опаковка, независимо от вместимостта
є, съдържаща силно токсични, токсични, корозивни, вредни, изключително запалими или лесно
запалими смеси, класифицирани и етикетирани
съгласно глава трета от наредбата, трябва да има
ясно маркиран тактилен знак за опасност.
Това изискване не се отнася за аерозоли, класифицирани и етикетирани като изключително
запалими или лесно запалими.

ВЕСТНИК

В някои случаи са добавени подкласове, обхващащи вещества с общи специфични свойства.
ІІ. Избор на алтернативно наименование
1. Общи принципи
Изборът на алтернативното наименование
включва два последователни етапа:
а) идентификация на функционалните групи
и химичните елементи, участващи в молекулата;
б) определяне на обхвата, включващ най-важ
ните функционални групи и химични елементи,
които трябва да бъдат взети под внимание.
Вземат се предвид функционални групи и елементи на класовете и подкласовете, посочени в
таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент
(ЕО) № 1272/2008.
ІІІ. Списък на вещества, групирани по класове
и подкласове
№ на класа
Клас
таблица 3.2 от
приложение
№ VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008

Приложение № 12
към чл. 50
Критерии за избор на алтернативни наименования (генерични наименования)
І. Обяснителни бележки
Критериите се основават на класифицирането
на опасните вещества по класове, посочено в
Обяснителните бележки на таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Могат да се избират алтернативни наименования, като се използват посочените в таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на това приложение наименования.
Избраните алтернативни наименования трябва
да предоставят достатъчна информация, гарантираща, че сместа може да бъде използвана без риск
и могат да бъдат предприемани необходимите
мерки за осигуряване на здраве и безопасност на
работното място.
Класовете се определят по следния начин:
– Неорганични или органични вещества,
чиито основни свойства се идентифицират въз
основа на съдържащия се в тях химичен елемент.
Наименованието на класа се образува като производно на наименованието на химичния елемент.
Класовете се идентифицират по атомния номер на
химичния елемент (001 до 103) съгласно таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 – „Обяснителни бележки”;
– Органични вещества, чиито основни свойства
се идентифицират от една обща функционална
група.
Наименованието на класа се образува като
производно на наименованието на функционалната група.
Тези класове се идентифицират по номера на
съответния клас (601 – 650) съгласно таблица
3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008.
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1

Подклас
2

001

Водородни съединения
хидриди

002

Хелиеви съединения

003

Литиеви съединения

004

Берилиеви съединения

005

Борни съединения
борани
борати

006

Въглеродни съединения
карбамати
неорганични въглеродни съединения
соли на циановодорода
карбамид и производни

007

Азотни съединения
четвъртични амониеви съединения
киселинни азотни съединения
нитрати
нитрити

008

Кислородни съединения

009

Флуорни съединения
неорганични флуориди

010

Неонови съединения

011

Натриеви съединения

012

Магнезиеви съединения
органометални магнезиеви производни

013

Алуминиеви съединения
органометални алуминиеви производни
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014

015

016

017
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Силициеви съединения
силикони
силикати
Фосфорни съединения
киселинни фосфорни съединения
фосфониеви съединения
фосфорни естери
фосфати
фосфити
фосфороамиди и производни
Серни съединения
киселинни серни съединения
меркаптани
сулфати
сулфити
Хлорни съединения
хлорати
перхлорати

1
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047

Сребърни съединения

048

Кадмиеви съединения

049

Индиеви съединения

050

Калаени съединения
органометални калаени производни

051

Антимонови съединения

052

Телурови съединения

053

Йодни съединения

054

Ксенонови съединения

055

Цезиеви съединения

056

Бариеви съединения

057

Лантанови съединения

058

Цериеви съединения

059

Празеодимови съединения

018

Аргонови съединения

060

Неодимови съединения

019

Калиеви съединения

061

Прометиеви съединения

020

Калциеви съединения

062

Самариеви съединения

021

Скандиеви съединения

063

Европиеви съединения

022

Титанови съединения

064

Гадолиниеви съединения

023

Ванадиеви съединения

065

Тербиеви съединения

024

Хромови съединения
съединения на шествалентен
хром

066

Диспросиеви съединения

067

Холмиеви съединения

068

Ербиеви съединения

069

Тулиеви съединения

070

Итербиеви съединения

071

Лютециеви съединения

025

Манганови съединения

026

Железни съединения

027

Кобалтови съединения

028

Никелови съединения

029

Медни съединения

072

Хафниеви съединения

030

Цинкови съединения
органометални цинкови производни

073

Танталови съединения

074

Волфрамови съединения

031

Галиеви съединения

075

Рениеви съединения

032

Германиеви съединения

076

Осмиеви съединения

033

Арсенови съединения

077

Иридиеви съединения

034

Селенови съединения

078

Платинови съединения

035

Бромни съединения

079

Златни съединения

036

Криптонови съединения

080

037

Рубидиеви съединения

Живачни съединения
органометални живачни производни

038

Стронциеви съединения

081

Талиеви съединения

039

Итриеви съединения

082

040

Циркониеви съединения

Оловни съединения
органометални оловни производни

041

Ниобиеви съединения

083

Бисмутни съединения

042

Молибденови съединения

084

Полониеви съединения

043

Технециеви съединения

085

Астатиеви съединения

044

Рутениеви съединения

086

Радонови съединения

045

Родиеви съединения

087

Франциеви съединения

046

Паладиеви съединения

088

Радиеви съединения
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089

Актиниеви съединения

090

Ториеви съединения

091

Протактиниеви съединения

092

Уранови съединения

093

Нептуниеви съединения

094

Плутониеви съединения

095

Америциеви съединения

096

Кюриеви съединения

097

Берклиеви съединения

098

Калифорниеви съединения

099

Айнщайниеви съединения

100

Фермиеви съединения

101

Менделеевиеви съединения

102

Нобелиеви съединения

103

Лоуренсиеви съединения

601

Въглеводороди
алифатни въглеводороди
ароматни въглеводороди
алициклени въглеводороди
полициклени ароматни (ПАВ)

602

Халогенирани въглеводороди
халогенирани алифатни (*)
въглеводороди
халогенирани ароматни (*)
въглеводороди
халогенирани алициклени (*)
въглеводороди
(*) уточнява се класът на съответния халоген

603

Алкохоли и техните производни
алифатни алкохоли
ароматни алкохоли
алициклени алкохоли
алканоламини
епоксипроизводни
етери
гликолови етери
гликоли и полиалкохоли

604

Феноли и техните производни
халогенирани фенолни производни (*)
(*) уточнява се класът на съответния халоген

605

Алдехиди и техните производни
алифатни алдехиди
ароматни алдехиди
алициклени алдехиди
алифатни ацетали
ароматни ацетали
алициклени ацетали

606

ВЕСТНИК

Кетони и техните производни
алифатни кетони
ароматни кетони (*)
алициклени кетони
(*) включително хинони

1
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607

Органични киселини и техните
производни
алифатни киселини
халогенирани алифатни киселини (*)
ароматни киселини
халогенирани ароматни киселини (*)
алициклени киселини
халогенирани алициклени киселини (*)
анхидриди на алифатните киселини
анхидриди на халогенираните
алифатни киселини (*)
анхидриди на ароматните киселини
анхидриди на халогенираните
ароматни киселини (*)
анхидриди на алициклените
киселини
анхидриди на халогенираните
алициклени киселини (*)
соли на алифатна киселина
соли на халогенирана алифатна
киселина (*)
соли на ароматна киселина
соли на халогенирана ароматна
киселина (*)
соли на алициклена киселина
соли на халогенирана алициклена
киселина (*)
естери на алифатна киселина
естери на халогенирана алициклена киселина (*)
естери на ароматна киселина
естери на халогенирана ароматна
киселина (*)
естери на алициклена киселина
естери на халогенирана алициклена киселина (*)
естери на гликолов етер
акрилати
метакрилати
лактони
ацилхалогениди
(*) уточнява се класът на съответния халоген

608

Нитрили и техните производни

609

Нитросъединения

610

Хлоронитросъединения

611

Азокси- и азосъединения

612

Аминосъединения
алифатни амини и производни
алициклени амини и производни
ароматни амини и производни
анилин и производни
бензидин и производни
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613

Хетероциклени основи и техните
производни
бензимидазол и производни
имидазол и производни
пиретриноиди
хинолин и производни
триазин и производни
триазол и производни

614

Глюкозиди и алкалоиди
алкалоиди и производни
гликозиди и производни

615

Цианати и изоцианати
цианати
изоцианати

616

Амиди и техните производни
ацетамид и производни
анилиди

617

Органични пероксиди

647

Ензими

648

Комплексни съединения, получени при преработка на въглища
кисел екстрат
алкален екстрат
антраценово масло
остатък от екстракта на антраценово масло
фракция на антраценово масло
фенолно масло
остатък от екстракта на фенолно
масло
течни въглищни фракции, течна
селективна екстракция
течни въглищни фракции, разтворители от течна селективна
екстракция
въглищно масло
въглищен катран
екстракт от въглищен катран
твърди остатъци от въглищен
катран
кокс (въглищен катран) ниска
температура, смола висока температура
кокс (въглищен катран), смола
висока температура
кокс (въглищен катран), смес
от въглища и смола висока температура
суров бензол
суров фенол
азотсъдържащи основни фракции
на суров каменовъглен катран
дестилирани основи
дестилирани феноли
дестилати
дестилати (въглища), течна селективна екстракция, първични
дестилати (въглища), селективна
екстракция, крекирани във водородна среда
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дестилати (въглища), селективна
екстракция, крекирани във водородна среда, средно хидрирани
дестилати (въглища), селективна
екстракция, средно крекирани
във водородна среда
остатъци от екстракта (въглища)
нискотемпературен алкален въглищен катран
свежо масло
горива, дизел, въглищна селективна екстракция, крекирани във
водородна среда, хидрирани
горива, горива за самолетни
двигатели, въглищна селективна
екстракция, крекирани във водородна среда, хидрирани
бензин, въглищна селективна
екстракция, крекирана във водородна среда нафта
продукти на термообработка
тежко антраценово масло
редестилат от тежко антраценово
масло
леко масло
остатъци от екстракт на леко
масло, високо кипящи
остатъци от екстракт на леко
масло, средно кипящи
остатъци от екстракт на леко
масло, ниско кипящи
редестилат на леко масло, високо
кипящ
редестилат на леко масло, средно
кипящ
редестилат на леко масло, ниско
кипящ
метилнафталиново масло
остатък от екстракт на метилнафталиново масло
нафта (въглища), селективна
екстракция, крекирана във водородна среда
нафталиново масло
остатък от екстракт на нафталиново масло
редестилат на нафталиново масло
смола
редистилат на смола
остатък от смола
остатък от смола, термообработена
остатък от смола, окислена
пиролизни продукти
редестилати
остатъци (въглища), течно селективни екстракции
катран от кафяви въглища
катран от кафяви въглища, ниска
температура
катран, високо кипящ
катран, средно кипящ
абсорбционно (скруберно)
масло
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остатък от екстракт на абсорбционно (скруберно) масло
редистилат на абсорбционно
(скруберно) масло

649

Комплексни съединения, получени при преработка на нефт
суров нефт
нефтен газ
нафта с ниска температура на
кипене
модифицирана нафта с ниска
температура на кипене
каталитично крекирана нафта,
с ниска температура на кипене
нафта – каталитичен риформинг,
с ниска температура на кипене
термично крекирана нафта, с
ниска температура на кипене
нафта, третирана с водород, с
ниска температура на кипене
нафта – неспецифицирана, с
ниска температура на кипене
керосин от първа дестилация
керосин – неспецифициран
крекинг газьол
газьол – неспецифициран
тежко дизелово гориво
грес
нерафиниран или нискорафиниран суров нефт
суров нефт – неспецифициран
дестилиран ароматен екстрат
дестилиран ароматен екстрат
(третиран)
масла, отделяни при топенето
на парафина
суров парафин
петролат (вазелин)

650

Други вещества
не използвайте този клас
Вместо него използвайте класовете или подкласовете, посочени
по-горе.

ІV. Примери
След установяване, че веществото принадлежи
към един или повече класове или подкласове по
списъка, генеричното наименование може да се
определи по следния начин:
1. Когато наименованието на класа или подкласа
е достатъчно да характеризира химичните елементи
или важните функционални групи, това наименование се избира като генерично наименование.
Примери:
– 1.4 дихидрооксибензен
клас 604: феноли и техните производни
генерично наименование: производни на фенола
– бутанол
клас 603: алкохоли и техните производни
подклас: алифатни алкохоли
генерично наименование: алифатен алкохол
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– 2-изопропоксиетанол
клас 603: алкохоли и техните производни
подклас: гликолни етери
генерично наименование: гликолен етер
– метакрилат
клас 607: органични киселини и техните производни
подклас: акрилати
генерично наименование: акрилат.
2. Когато наименованието на класа или подкласа не е достатъчно да характеризира химичните елементи или важните функционални групи,
генеричното наименование се образува като комбинация от съответните различни наименования
на класовете или подкласовете:
Примери:
– хлоробензен
клас 602: халогенирани въглеводороди
подклас: халогенирани ароматни въглеводороди
клас 017: хлорни съединения
генерично наименование: хлориран ароматен
въглеводород
– 2,3,6 – трихлорофенилоцетна киселина
клас 607: органични киселини
подклас: халогенирани ароматни киселини
клас 017: хлорни съединения
генерично наименование: хлорирана ароматна
киселина
– 1-хлоро-1 нитропропан
клас 610: хлоронитросъединения
клас 601: въглеводороди
подклас: алифатни въглеводороди
генерично наименование: хлориран алифатен
въглеводород
– тетрапропил дитиопирофосфат
клас 015: фосфорни съединения
подклас: фосфорни естери
клас 016: серни съединения
генерично наименование: тиофосфорен естер
Забележка. За определени елементи, предимно
метали, наименованието на класа или подкласа
може да се посочи с думите „органични“ или
„неорганични“.
Примери:
– диживачен хлорид
клас 080: живачни съединения
генерично наименование: неорганично живачно
съединение
– бариев ацетат
клас 056: бариеви съединения
генерично наименование: органично бариево
съединение
– етил нитрит
клас 007: азотни съединения
подклас: нитрити
генерично наименование: органичен нитрит
– натриев хидросулфит
клас 016: серни съединения
генерично наименование: неорганично сярно
съединение.
Посочените примери са вещества от таблица 3.2 от приложение № VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008, за които може да бъде подадено заявление за разрешаване изписването на алтернативно
наименование.
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Приложение № 13
към чл. 50
До
Министерството на
здравеопазването
Заявление

за получаване на разрешение за изписване върху
етикета на алтернативно наименование на химично вещество, влизащо в състава на химична
смес/смеси
1. Име и пълен адрес, включително телефонен
номер на лицето, което пуска на пазара опасната
химична смес.
2. Идентификация на веществото/веществата,
за които се предлага алтернативно наименование:
№
по
ред

CАS EINECS Химично на№
№
именование
съгласно таблица 3.2 от
приложение
№ VI към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008
или ELINCS,
или EINECS,
или друго
международно признато
наименование, когато
веществото
не е включено в таблица
3.2 от приложение № VI
към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008

Класифициране
съгласно
таблица
3.2 от приложение
№ VI към
Регламент (ЕО)
№1272/2008
или временно
класифициране

Алтернативно
наименование

2.1. Данни и библиографски справки, удостоверяващи, че при временното класифициране
e взета предвид цялата налична информация за
свойствата на веществото/веществата.
3. Обосновка за необходимостта от използване
на алтернативно наименование.
4. Търговско наименование/търговски наименования или обозначение/обозначения на сместа/
смесите.
5. Търговското наименование или обозначението, посочено в т. 4, се използва на територията
на цялата Европейска общност:
да 
не 
5.1. Търговско наименование/търговски наименования или обозначение/обозначения на сместа/
смесите, използвани в следните държави – членки
на Европейския съюз (*):
Австрия:
Белгия:
Дания:
Германия:
Гърция:
Финландия:
Франция:
Испания:
Швеция:
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Ирландия:
Италия:
Люксембург:
Нидерландия:
Португалия:
Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия:
(*) Точка 5.1 се попълва само в случаите, когато
отговорът по т. 5 е „не“.
6. Състав на сместа/смесите съгласно т. 2 на
информационния лист за безопасност.
7. Класифициране на сместа/смесите съгласно
чл. 25 и 26 от наредбата.
8. Етикетиране на сместа/смесите съгласно
чл. 33 – 44 от наредбата.
9. Предвидената употреба на сместа/смесите.
10. Информационен лист/листове за безопасност.
Обяснителни бележки
1. В чл. 7в, ал. 2 и чл. 7д ЗЗВВХВП са посочени условията, при които лицето, което пуска
на пазара опасна химична смес, може да подаде
заявление за издаване на разрешение по чл. 7в.
2. Когато едно химично вещество влиза в състава на повече от една смес, може да се подаде
едно заявление, съдържащо наименованието или
търговското име на всяка смес, която е предвидена
за пускане на пазара и съдържа това вещество.
Заявлението трябва да съдържа цялата информация
по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Предложението
за алтернативно наименование на химичното
вещество трябва да бъде едно и също за всички
смеси, съдържащи това вещество.
3. В случаите по т. 2 смесите трябва:
– да съдържат едни и същи опасни химични
вещества с еднакви концентрационни граници;
– да са класифицирани в една и съща категория/категории на опасност и да са етикетирани
по един и същ начин;
– да имат еднаква употреба.
4. Алтернативното наименование, изписано
върху етикета, трябва да съответства на наименованието, посочено в т. 2 „Състав на сместа“ на
информационния лист за безопасност.
Използваното алтернативно наименование
трябва да съдържа достатъчна информация за
веществото с оглед осигуряване на безопасна
работа със сместа.
5. Заявлението, подавано от лицето по чл. 7в,
трябва да съдържа достатъчна информация за
предприемане на необходимите предпазни мерки
за здравето и безопасността на работното място
и ограничаване на риска при работа със сместа
до възможния минимум.
6. Данните по т. 2.1 се представят, когато веществото/веществата е временно класифицирано.
7. Информационният лист/листове за безопасност може да се представи като приложение към
заявлението.
7025
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 40
от 26 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична токсикология“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Клинична
токсикология“ съгласно приложението.
(2) Дейностите по клинична токсикология
се осъществяват от лечебните заведения и
медицинските специалисти при спазване на
стандарта по ал. 1.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба клиничен
токсиколог е лекар с придобита специалност
по клинична токсикология.
Заключителни разпоредби
§ 2. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 4. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение към
член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ“
I. Цели, дефиниция и обхват
1.1. Настоящият стандарт има за цел да гарантира оптимална и адекватна организация за
осъществяване на дейностите в областта на клиничната токсикология и да очертае алгоритмите
на нозологичните единици за своевременно и
съвременно обслужване на болни с екзогенни
отравяния.
1.2. Клиничната токсикология е медицинска
специалност, която се занимава с диагнозата и
лечението на острите и хронични екзогенни отравяния. Клиничната токсикология е раздел от
токсикологията, който изучава видовете екзогенни
отрови и особеностите им, етиологията, патогенезата, клиничната характеристика на острите и
хронични екзогенни отравяния, диагностичните
прийоми и терапевтичните методи, възможността
за прилагането им в практиката, разширяване
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възможностите на диференциално-диагностичното
мислене в други области на клиничната медицина
и разработване на методи за тяхната диагноза,
лечение и профилактика.
1.3. Дейности по клинична токсикология се
извършват:
1.3.1. в структури на лечебни заведения за
болнична помощ, които отговарят на изискванията за осъществяване на дейност по клинична
токсикология от второ ниво на компетентност;
1.3.2. в структури (клиники/отделения) по
клинична токсикология от трето ниво на компетентност в лечебни заведения за болнична помощ;
1.3.3. в други лечебни заведения при спешни
състояния и консултация с клиничен токсиколог
при спазване изискванията на настоящия стандарт.
ІІ. Изисквания към структурите на лечебни заведения за болнична помощ, в които се осъществяват
дейности по клинична токсикология от второ ниво
на компетентност
2.1. Дейности по клинична токсикология могат
да се осъществяват от структури на лечебни заведения за болнична помощ (структури от второ
ниво на компетентност по клинична токсикология).
2.2. Изисквания за осъществяване на дейности
от второ ниво на компетентност по клинична
токсикология:
2.2.1. Минимален обем дейност – лека и средно
тежка степен на остри екзогенни интоксикации и
токсоалергични състояния.
2.2.2. Дейностите по клинична токсикология
се осъществяват в структура на лечебно заведение
за болнична помощ:
– при задължително наличие на клиничен
токсиколог (или специалист по вътрешни болести
или по анестезиология и интензивно лечение);
– в условията на спешни състояния;
– наличие на ЕКГ апарат;
– в отделение/клиника за интензивно лечение;
– в детско отделение.
2.2.3. Лечебното заведение за болнична помощ
трябва да разполага със:
– клинична лаборатория от второ ниво на
компетентност;
– микробиологична лаборатория;
– рентгенов апарат за скопия и графия;
– структура за хемодиализа.
ІІІ. Изисквания към структурите по клинична
токсикология от трето ниво на компетентност
в лечебните заведения за болнична помощ
3.1. Минимален обем дейност – всички видове
екзогенни интоксикации и токсоалергични състояния, вкл. налагащи интензивна диагностика
и лечение.
3.2. Токсикологичен кабинет в лечебно заведение
за болнична помощ – токсикологичният кабинет
е част от структурата на лечебно заведение за
болнична помощ, където се осъществява първият
контакт на болния с остро или хронично отравяне
с клиничен токсиколог. В кабинета се извършват:
– животоспасяващи манипулации при нарушени жизнени функции (дишане, хемодинамика);
– прилагане на животоспасяващи антидотни
средства;
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– прилагане на лекарствени продукти за първичната дезинтоксикация на ниво входна врата
(стомашно-чревен тракт, кожа и лигавици, дихателни пътища);
– вземане на материали – кръв, урина, промивни води – за токсикохимически анализ;
– етикeтиране на взетите за химико-токсикологичен анализ биологични продукти и други
видове материали;
– започване на лечението при болни, при които
не е възможно забавянето му до прехвърляне на
пациента в отделение по токсикология;
– оформяне на документация за хоспитализация;
– назначаване на лечение за домашни условия,
ако състоянието на пациента позволява;
– изготвяне на медицинска експертиза при
изискване от компетентните органи;
– осъществяване на консултации при проблемни и гранични пациенти със съответни специалисти
от други медицински специалности.
3.2.1. Устройство на токсикологичен кабинет
по клинична токсикология:
3.2.1.1. Кабинетът се използва за преглед на
пациента – снемане на анамнеза, физикален статус
с преценка на състоянието на жизненоважните
функции (дишане, хемодинамика), попълване на
медицинска документация, необходими терапевтични манипулации за овладяване на нарушени
жизнено важни функции;
3.2.1.2. Манипулационна към кабинета – служи
за извършване на специфичните диагностични дейности и животоспасяващи терапевтични процедури.
3.2.2. Оборудване на кабинет по токсикология:
3.2.2.1. Кабинет: лекарско бюро, стол, шкаф
за документи, медицинска кушетка, мивка с
течаща топла и студена вода, минимум два ел.
контакта тип „шуко“, локално осветление над
мивката и бюрото, телефон, компютър и принтер,
медицински документи – амбулаторен журнал,
триажен лист, рецепти, бланки за назначаване
на лабораторни и рентгенови изследвания, стол
за медицинската сестра.
3.2.2.2. Манипулационна: хладилник за съхранение на антидоти (противозмийски и други серуми),
спешен шкаф с медикаменти, шкаф за изискуемите
антидоти за животоспасяващи състояния, кислородна инсталация, индивидуални маски за подаване
на кислород, амбу, есмарх, ластични бинтове,
масичка за поставяне на спринцовки, мивка с
течаща топла и студена вода, медицинска кушетка,
минимум 5 ел. контакта тип „шуко“, стерилен барабан със стомашни сонди за възрастни, стерилен
барабан със стомашни сонди за деца, наличие на
медицински въглен в съответна опаковка (бидон,
пластмасови кутии), подходящи съдове (легени)
за осъществяване на стомашна промивка, фунии
за стомашните сонди за стомашната промивка,
кофи за биологични и битови отпадъци, дезинфекционни разтвори по изискванията на плановете на
ХЕО, латексови ръкавици и такива за еднократна
употреба, еднократни престилки и защитни облекла при обработката на токсикологично болните,
4 метални стойки за преливане на инфузионни
разтвори, каиши за фиксиране на психомоторно
възбудени болни.
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3.2.3. Персонал:
3.2.3.1. Щатен брой лекари – задължително
клиничен токсиколог/токсиколог на 12-часови
дежурства. Лекарите от клиничното звено дават
дежурствата в токсикологичния кабинет. Клиничният токсиколог носи пълна отговорност за
пациента от момента на влизането на пациента в
кабинета, провежда първия преглед, необходимите изследвания, поставя диагнозата, осъществява
животоспасяващи методи на лечение при нужда,
оформя лечението за отделението/клиниката по
клинична токсикология.
3.2.3.2. Щатен брой медицински сестри – 8, с
токсикологична насоченост и подготовка, както
и преминали допълнително обучение по токсикология.
3.2.4. Организация на работата в токсикологичен кабинет:
Диагностиката и лечението се осъществява от
специалист – клиничен токсиколог/токсиколог. В
токсикологичния кабинет за болнична помощ могат
да работят и лекари – специализанти по клинична
токсикология, и лекари без призната специалност.
3.2.4.1. Задължения на клиничния токсиколог
в токсикологичния кабинет:
– снемане на анамнеза съгласно специфичните
за специалността изисквания;
– обстоен физикален статус (преглед по системи);
– допълнителни изследвания – кръв, урина,
рентгенови изследвания, ехография, ЕКГ, алкално-киселинен статус и състояние на газовете,
химико-токсикологичен анализ, инструментални
изследвания, КАТ на главен мозък и др.;
– интерпретация на получените резултати от
изследванията;
– изграждане на диференциално-диагностичен
план;
– оформяне на вероятна диагноза;
– консултиране на пациента при необходимост
с профилни специалисти;
– изготвяне на индивидуален лечебен план;
– информиране на пациента и неговите близки
за състоянието му, за начините на лечение, евентуални рискове при развитието на заболяването/
отравянето;
– получаване на информирано съгласие по
реда на чл. 87 и сл. от Закона за здравето;
– насочване към стационара, където пациентът
се поема от лекуващ лекар – токсиколог.
3.2.4.2. При животозастрашаващи състояния на
болния в токсикологичния кабинет се осъществява:
реанимационно лечение – дихателна и кардиоциркулаторна реанимация, антидотно лечение и други
необходими съобразно състоянието му процедури.
В такива случаи се използва територията на т.нар.
противошокова зала или определен за болничното
заведение реанимационен обект.
3.2.4.3. Задължения на медицинската сестра в
токсикологичния приемен кабинет:
– посреща пациента и неговите близки или
придружител;
– регулира потока от пациенти;
– оформя документацията;
– извършва сестрински манипулации;
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– участва активно в провеждането на стомашната промивка и другите методи за очистване на
входната врата на болния с остро отравяне;
– взема биологични материали – кръв, урина, промивни води – за химико-токсикологичен
анализ, както и остатъци от отровни вещества,
опаковки и др., като етикeтира и отговаря за
насочването на тези материали към съответната
химико-токсикологична лаборатория;
– подготвя разтвора на медицинския въглен за
стомашната промивка и следи за консумативите
(памук, спирт, спринцовки и игли, лекарства за
спешна помощ, антидоти и др.);
– подготвя болните за стационарен прием и
ги придружава до стационарното отделение при
необходимост.
3.3. Отделение по клинична токсикология от
трето ниво на компетентност
А. Отделение по токсикология за
лечение на възрастни пациенти с
остри отравяния
3.3.1. Структура и разположение на леглата
в отделение по токсикология за лечение на възрастни пациенти:
3.3.1.1. Брой болнични легла – минимум 10 легла.
3.3.1.2. Болнични стаи с естествено осветление,
общо и локално изкуствено осветление, кислородна
инсталация на всяко легло, аспирационна система, сигнална звукова инсталация за всяко легло,
лампа над всяко легло, шкафче, прикреватно за
всяко легло; мивка, работно място за визитиращия
лекар и медицинска сестра, два монитора за стая;
легла с тристранен достъп.
3.3.1.3. Една стая за интензивни грижи – с
кислородна и аспирационна инсталация, монитор
за следене жизненоважни функции (дишане, пулс,
артериално налягане), дихателен апарат.
3.3.1.4. Манипулационна – 1, с плотове за
работа с антибактериално покритие, шкафове,
бюро, сигнална инсталация – табло, кислородна
инсталация, медицинска кушетка.
3.3.1.5. Офис за сестринския персонал.
3.3.1.6. Кабинет за началник-клиника, оборудван
с телефон, компютър и свързан с информационната
система на цялата болница.
3.3.1.7. Кабинет за началник-отделение възрастни, оборудван с телефон, компютър и свързан с
информационната система на болницата.
3.3.1.8. Лекарски кабинет – с два компютъра,
принтер, телефон, връзка с цялата информационна
система на болницата.
3.3.1.9. Кабинет за дежурен лекар – със собствен санитарен възел – баня и тоалетна, свързан с
мониторно наблюдение на болничните стаи.
3.3.1.10. Кабинет за старша медицинска сестра – бюро, шкафове, компютър и връзка с информационната система на болницата.
3.3.1.11. Кабинет за медицински регистратор
за оформяне на документацията, издаване на
документи, съхранение на медицинската документация – бюро, шкафове, компютър и връзка с
информационната система на болницата.
3.3.2. Персонал на отделение възрастни токсикология:
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3.3.2.1. Началник-отделение – специалност по
клинична токсикология/токсикология, най-малко 5
години работа в клиника/отделение токсикология.
3.3.2.2. Лекари – съобразно броя легла: 10
легла – 6 лекари; 20 – 12 лекари; 30 легла – 15
лекари. Най-малко 50% от лекарите със специалност клинична токсикология (токсикология) и
препоръчително като допълнителна специалност:
вътрешни болести, клинична алергология, спешна
медицина, обща медицина и др.
3.3.2.3. Старша медицинска сестра – една;
медицински сестри – съобразно броя на легла: 10
легла – 6 медицински сестри; 20 легла – 12 сестри;
30 легла – 15 сестри;
3.3.2.4. Санитари – съобразно броя на леглата:
10 легла – 6 санитари; 20 легла – 8 санитари; 30
легла – 10 санитари.
Б. Отделение по токсикология за
лечение на деца с остри отравяния
3.3.3. Структура и разположение на леглата в
отделение по клинична токсикология за лечение
на деца:
3.3.3.1. Брой болнични легла – 10.
3.3.3.2. Болнични стаи с естествено осветление,
общо и локално изкуствено осветление, кислородна
инсталация на всяко легло, сигнална звукова инсталация за всяко легло, аспирационна лампа над
всяко легло, прикреватно шкафче за всяко легло;
мивка, бюро за визитиращия лекар и медицинска
сестра, два монитора за стая – общо 4 стаи;
3.3.3.3. Две стаи с 2 легла (4 легла) с тристранен
достъп за деца до 10 години;
3.3.3.4. Две стаи с 2 легла за деца над 10 години
с тристранен достъп и самостоятелен санитарен
възел – баня и тоалетна;
3.3.3.5. Една стая за интензивни грижи с 2
легла – с кислородна инсталация, монитори за
следене жизненоважни функции (дишане, пулс,
артериално налягане), дихателен апарат;
3.3.3.6. Една стая с 1 легло като изолатор с
кислородна инсталация, монитор за следене жиз
неноважни функции (дишане, пулс, артериално
налягане), дихателен апарат;
3.3.3.7. Манипулационна – 1 – с плотове с
антибактериално покритие за работа, шкафове,
бюро, сигнална инсталация – табло, кислородна
инсталация, кушетка;
3.3.3.8. Офис за сестринския персонал;
3.3.3.9. Кабинет за началник-отделение, оборудван с телефон, компютър и свързан с информационната система на цялата болница;
3.3.3.10. Кабинет за старша медицинска сестра,
оборудван с телефон, компютър, свързан с информационната система на цялата болница.
3.3.4. Персонал на отделение по токсикология
за лечение на деца
3.3.4.1. Началник отделение – лекар със специалност клинична токсикология (токсикология,
работа в клиника) отделение по токсикология,
5 години и специалност детски болести.
3.3.4.2. Лекари – общ брой лекари минимум
трима, задължително със специалност клинична
токсикология (токсикология) и детски болести,
обща или спешна медицина.
3.3.4.3. Старша медицинска сестра – една, медицински сестри – осем, санитари – седем.
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3.4. Клиника по клинична токсикология от
трето ниво на компетентност
3.4.1. Структура и разположение на леглата в
клиника по токсикология
3.4.1.1. Болнични стаи – с мивка, кислородна
инсталация на всяко легло, аспирационна система,
естествено осветление, общо и локално изкуствено осветление, 4 до максимум 6 легла в стая с
тристранен достъп, нощно шкафче за всяко легло,
работно място за лекаря и сестрата при визитация;
3.4.1.2. Стая с 2 легла за неизяснени гранични
състояния със самостоятелен санитарен възел;
3.4.1.3. Сектор – стая за интензивни грижи за
болни с 3 легла, нуждаещи се от реанимационни
грижи, съответно оборудван с кислородна и аспирационна инсталация за всяко легло, монитори
и дихателни апарати;
3.4.1.4. Лекарски кабинети – 2 – задължително
оборудвани с компютри и свързани с цялата болнична информационна система;
3.4.1.5. Кабинет за дежурен лекар – задължително оборудван с компютър и свързан с цялата
болнична информационна система;
3.4.1.6. Кабинети за началник-клиника и отделения;
3.4.1.7. Кабинет за психиатър;
3.4.1.8. Кабинет за психолог;
3.4.1.9. Зала за обучение, снабдена с компютър,
екран за прожекция, мултимедийна апаратура,
столове, маси (маса) – пригодена за 30 – 40 души;
3.4.1.10. Компютърна зала за информационен
сектор (център – най-малко 4 компютъра с висока
памет);
3.4.1.11. Помещение за съхранение на документацията на информационен сектор / център;
3.4.1.12. Кабинет за преподаватели – 1;
3.4.1.13. Кабинет за провеждане на физикална
и рехабилитационна медицина оборудван съгласно
медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина;
3.4.1.14. Манипулационни – по една за всяко
стационарно отделение (отделение възрастни и
отделение деца);
3.4.1.15. Бани и тоалетни за персонал – за всяко
стационарно отделение (отделение възрастни и
отделение деца);
3.4.1.16. Баня и тоалетни за болните – за всяко
стационарно отделение (отделение възрастни и
отделение деца);
3.4.1.17. Офис помещение за сестрински персонал;
3.4.1.18. Офис помещение за санитарен персонал;
3.4.1.19. Кухненски бокс за разпределение на
храната на болните;
3.4.1.20. Столова за болните;
3.4.1.21. Складови помещения.
3.4.2. Оборудване:
– електроинсталация;
– кислородна инсталация за всяко легло;
– общо луминесцентно осветление със 150 Вт
източници и индивидуално (за легло) до 60 вата;
– шкафчета за всяко легло;
– легла с възможност за промяна положението
на болните – т.нар. механични легла;
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– монитори за всяко легло в стаята за интензивни грижи – 4 броя, и 2 броя за останалите стаи;
– апарат за ЕКГ – 1 брой;
– инфузомати – 10 броя;
– апарати за измерване на артериално налягане – за всеки лекар индивидуален;
– дефибрилатор;
– АМБУ;
– носилка;
– седяща инвалидна количка;
– хладилници за всяка манипулационна и за
всяко стационарно отделение;
– електрическа печка (микровълнова печка)
за кухнята;
– съдомиялна машина за кухнята;
– стерилизатор.
3.4.3. Персонал на клиниката по токсикология.
Длъжностни задължения на работещите в клиника/
отделение по токсикология
3.4.3.1. Началник-клиника – хабилитирано лице
със специалност клинична токсикология и работа
в клиника/отделение по токсикология – най-малко
5 години.
3.4.3.2. В стационарните токсикологични отделения и клиники грижата за болните се поема от
дежурен лекар, лекуващ лекар и медицинска сестра:
3.4.3.2.1. Лекуващият лекар токсиколог носи
цялата отговорност за пациента от приемането му
в клиниката/отделението до момента на изписването му. В клиниката/отделението продължава
или започва лечебният процес на болния с остро
отравяне или остро токсоалергично заболяване.
В деня на изписването му лекуващият лекар
след обстоен преглед и преценка за състоянието
на болния дава епикриза, назначава лечение за
домашна обстановка, предписание до личен лекар
или друг специалист, назначава хигиенно-диетичен
режим и ако е необходимо – контролен преглед.
3.4.3.2.2. Токсикологът лекуващ лекар още при
постъпването е длъжен да информира пациента
или неговите близки за неговото състояние, за
характера на заболяването му, за предстоящите
изследвания и методи на лечение (вид медикаменти, клинична ефективност и безопасност на
прилаганите медикаменти). Ако болният или неговите близки дадат писмено съгласие, започва
лечебният процес.
Лекар – специалист токсиколог в екип с токсикологична медицинска сестра провежда лечебно-диагностичния процес в стационарните
звена – отделения.
3.4.3.2.3. Специалистът – клиничен токсиколог/
токсиколог в клиниката/отделението:
– извършва допълване на снетата в приемен
токсикологичен кабинет за болнична помощ
токсикологична анамнеза според изискванията и
правилата на специалността;
– осъществява клиничен преглед – снемане
на физикален статус по системи, назначаване
на необходимите лабораторни, функционални и
инструментални изследвания;
– интерпретира резултатите от извършените
лабораторни, инвазивни и инструментални изследвания;
– назначава необходимите консултации със
съответни специалисти;
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– назначава допълнителни диагностични и
лечебни процедури под ръководството на съответния ръководител (началник-отделение и началник-клиника);
– отразява всяка една промяна в състоянието
на болния, която има отношение към вида отравяне в съответната документация (история на
заболяването) и регулира лечението съобразно
налична или не промяна;
– ежедневно минава на визитация с медицинската сестра и дава назначения за поведението,
изследванията и лечението на болните, които документира ежедневно и при нужда с подписа си в
история на заболяването (визитациите са сутрин,
при поемане на следобедно дежурство, следобедна
визитация и вечерна визитация);
– контролира изпълнението на назначенията
от медицинската сестра и друг помощен персонал;
– подготвя и докладва болните на визитация
на началника на клиниката/отделението;
– оформя диференциално-диагностичен план
за състоянието/отравянето при болния;
– оформя етапни епикризи в хода на заболяването, особено при болните с тежки отравяния;
– оформя обсъждане на болните съвместно
със началник-отделение (клиника).
3.4.3.2.4. Токсиколозите, работещи в отделенията, могат да извършват научноприложна
дейност – научна разработка на теми, клинични
проучвания и изследване на нови медикаменти в
различна фаза на проучването им.
3.4.3.2.5. Токсикологичната медицинска сестра
в отделенията е сестра с квалификация и опит в
областта на клиничната токсикология. За изпълнение на задълженията си носи отговорност пред
старшата медицинска сестра на съответното отделение или пред старшата медицинска сестра на
цялата клиника, както и пред лекарите, работещи в
клиничните стационарни звена, т.е. работи в екип.
3.4.4. Когато такава болнична база, персонал,
медицинска квалификация и оборудване не съществуват на територията на дадено болнично
заведение, обслужването на болните с остри отравяния по съществуващите условия за изпълнение
на клиничните пътеки по тази заболеваемост да
става в спешния център (отделение) на болничното
заведение, с последващо насочване за хоспитализация в клиника/ отделение по анестезиология и
реанимация, т.е. хоспитализирането на болния с
остро отравяне, изхождайки от специфичността
на тази патология, да става на територията на
реанимационни отделения/сектори при задължителна консултация с клиничен токсиколог или
привеждане към най-близката клиника/отделение
по токсикология.
3.5. Химико-токсикологична лаборатория за
химико-токсикологичен анализ и контрол – за
осъществяване на дейности по клинична токсикология от трето ниво на компетентност
3.5.1. Лабораторията осъществява химико-токсикологична диагностика. Оборудването є дава
възможност да се определят огромният брой екзогенни токсични агенти в биологични продукти
на болните, постъпили за лечение с остри или
хронични отравяния, мониторирането на екзогенната нокса в биологичните продукти (стомашно
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съдържимо, кръв и урина), диагнозата и ефектът от
провежданото лечение и реалната възможност за
дехоспитализацията на болните. Освен биологични
продукти химико-токсикологичната лаборатория
има задачата да се определя видът на отровите, с
които евентуално е настъпило отравянето (течности,
таблетни форми на лекарства, токсични примеси
към напитки , остатъци от храна и други).
3.5.2. Персонал на химико-токсикологичната
лаборатория – за осъществяване и покриване на
работен график при ежедневен работен ден – 4 –ма
специалисти (химици, инж.-химици или магистърфармацевт, магистър-фармацевт със специалност).
3.5.3. Оборудване на химико-токсикологична
лаборатория
Химическа Спектрофотометър, рН-метър, гал а б о р а т о - зов хроматограф, колони за газория
ва хроматография, газмасхроматограф, компютърна конфигурация,
интернет връзка, телефонна комуникация, видеокамера, цифров
фотоапарат, кошчета за биологични
отпадъци, лабораторни маси, шкаф
за химикали, камина за токсични
вещества, мета лни шкафове за
х и м и ка л и, х ла д и л н и камери и
хладилници, химическа стъклария и стативи, бюрети, клатачна
машина, везни, вкл. електронна,
в отделно мацерационно помещение – лабораторни маси, везни,
стелажи за чиста и използвана
стъклария, мивки за химически
вещества, елек т ронаг равателни
уреди, дестилатор и бидестилатор,
спектроколориметър, камина.
При липса на химико-токсикологична лаборатория на територията на болницата се сключва
договор с такава лаборатория.
3.6. Информационен токсикологичен център:
Създава се при необходимост и осъществява
дейност в съответствие със Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и
препарати.
3.7. Кабинет по психиатрия и кабинет по
психология:
Клиника токсикология, кабинет психиатър – необходим за консултация на болните, терапевтични
разговори, разговори с близките. Задължително
оборудван с работно бюро, компютър и свързан
с компютърната система на болницата.
Клиника токсикология, кабинет психолог – необходим за консултация с болните, изследвания,
терапевтични разговори, разговори с близките,
семейна психотерапия и др. Задължително оборудван с работно бюро, компютър и свързан с
компютърната система на болницата.
Характеристиката на болните с остри отравяния, голям процент от които са с преморбидна
психическа заболеваемост, нестабилно психическо
състояние, болни с токсикомании, алкохолна
зависимост или социално слаби, изисква специалисти в областта на медицинската психология и
психиатрията.
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Психиатър – един – задължително с медицинска специалност психиатрия (може допълнителни
специалности неврология, токсикология).
Психолог – един – задължително специалност
клинична психология.
Териториално разположение на специалистите – на територията на клиниката/отделението
по клинична токсикология от трето ниво на
компетентност.
В случай че не може да се осигури психиатър
и психолог на щатно място в клиниката по токсикология, такива специалисти да се използват
от други звена на същото болнично заведение.
3.8. Специалист по физикална и рехабилитационна медицина:
Необходимостта от такъв специалист се обуславя
от характера на острите отравяния, протичащи с
пулмотоксичен синдром, церебротоксичен синдром
с коматозно състояние, много често възрастен
контингент болни над 70 – 80 години, необходимостта от превенция на усложнения (пневмонии)
предимно в тази възраст, както и постигане възможност за по-бързо възстановяване и снижение
на болничния престой.
За целта се провежда консултация с лекарспециалист по физикална и рехабилитационна
медицина и се провежда от рехабилитатор, работещ в отделение или клиника по физикална и
рехабилитационна медицина от същото лечебно
заведение съгласно медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.
Персонал – един специалист по физикална и
рехабилитационна медицина.
В случай, че не може да се осигури такъв специалист на щатна длъжност на клиниката/отделението, да се ползва от физиотерапевтичното звено
на територията на същото болничното заведение.
3.9. Етапно лечение/детоксикация на пациенти
със зависимост в структура по клинична токсикология от трето ниво на компетентност:
В клиника по токсикология при пациенти с
остро алкохолно отравяне или остро отравяне с
наркотично вещество и наличие на зависимост след
преодоляване на животозастрашаващото състояние
по тяхно желание се провеждане етапно лечение.
3.9.1. Етапно лечение на зависимости (детоксикация) се извършва на територията на клиника
по токсикология от лекар клиничен токсиколог и
консултация с психиатър и психолог от клиниката.
Задължително в самостоятелна стая със сервизни
помещения, както и с непрекъснато присъствие
на придружител (близко лице);
3.9.2. Щатно осигуряване е от персонала на
клиниката;
3.9.3. Стъпки за осъществяване на етапно лечение/детоксикация;
3.9.3.1. Лабораторни изследвания преди започване на лечението – ПКК, РУЕ, биохимични
показатели за състояние на функциите на черен
дроб и бъбреци и др.;
3.9.3.2. Необходими консултации от други
специалисти по преценка – кардиолог, невролог,
гастроентеролог и др.;
3.9.3.3. Запознаване на пациента и неговите близки с основните принципи на предлаганото лечение
с подписване на информирано съгласие от самия
пациент за провеждане на предлаганото лечение;
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3.9.3.4. Лечение – провежда се от токсиколог,
психиатър и с помощта на психолог, което може
да се допълни и с лечение в домашни условия с
лекарства и ежемесечни консултации с токсиколога;
3.9.3.5. При изписване – насочване към социални комуни, към терапевтични групи и други
подобни организации, занимаващи се със социалнопсихологичното състояние на пациентите.
3.10. Лечебните заведения за болнична помощ, в
които има разкрита клиника/отделение по клинична токсикология от трето ниво на компетентност,
трябва да разполагат със:
3.10.1. отделение за хемодиализа;
3.10.2. клинична лаборатория – трето ниво на
компетентност;
3.10.3. микробиологична лаборатория – трето
ниво на компетентност;
3.10.4. клиника / отделение термична травма – трето ниво на компетентност.
IV. Стандарти за обем на диагностичните
възможности при токсикологично болния
4.1. Необходими диагностични възможности за
клиника или отделение по токсикология от трето
ниво на компетентност:
4.1.1. Прегледи:
4.1.1.1. Първичен преглед с допълване на анамнезата и обективното състояние на пациента с
остро отравяне и остро токсоалергично заболяване;
4.1.1.2. Динамично наблюдение на пациента
и промяна на терапевтичното поведение – индивидуалния лечебен план, а при необходимост и
изготвяне на писмен индивидуален лечебен план;
4.1.1.3. Ежедневни визитации с преглед и
оценка на физикалното състояние на пациента в
сутрешни часове;
4.1.1.4. Ежедневни визитации в следобедни часове
с преглед при необходимост и оценка на физикалното състояние на пациента – между 17 и 18 ч.;
4.1.1.5. Задължителни визитации при поемане
на нощно дежурство – преглед на новопостъпили
болни, оценка на физикалното състояние на лежащо болните – между 20 и 22 часа;
4.1.1.6. Двадесет и четири часа динамично
наблюдение;
4.1.1.7. Консултации с други специалисти в
стационарни условия.
4.1.2. Общомедицински дейности:
4.1.2.1. Инжекция – подкожна, мускулна, венозна;
4.1.2.2. Парентерални инфузии;
4.1.2.3. Кардиопулмонална ресусцитация (по
витални индикации).
4.1.3. Специфични дейности:
4.1.3.1. Химико-токсикологичен анализ на био
логични продукти с насоченост;
4.1.3.2. КАТ на главен мозък с насоченост
(отравяне с метилов алкохол).
V. Професионални взаимоотношения между
специалиста токсиколог и общопрактикуващия
лекар (ОПЛ)
5.1. Установяване или съмнение за остро или
хронично отравяне:
5.1.1. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) насочва пациента към отделение или клиника по
токсикология на лечебно заведение за болнична
помощ за изясняване на диагнозата или за лечение
на отравянето;
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5.1.2. При животозастрашаващо състояние на
пациент с остро отравяне ОПЛ прави:
– обдишване;
– кардиоциркулаторна реанимация;
– антидот;
– включва разтвори за форсирана диуреза;
– уведомява екип на спешна помощ за остър
токсикологичен проблем с животозастрашаващи
състояния.
5.1.3. При насочена диагноза и необходимост
от специфични лечебни процедури ОПЛ:
– осъществява антидотно лечение;
– започва форсирана диуреза;
– насочва пациента към отделение или клиника по токсикология и изпраща опаковки от
токсични вещества, както и придружаващи писма
от пострадалия, повърнати материи, остатъци от
приета храна и лекарствени продукти и други.
5.1.4. Задължения на лекар-токсиколог при
взаимоотношенията му с ОПЛ:
Лекарят-токсиколог приема насочения от ОПЛ
пациент, осъществява животоспасяващи лечебни
процедури, осъществява преглед и назначава
необходимите му за уточняване на състоянието
на болния изследвания, приема болния на стационарно лечение след попълване на документ за
информирано съгласие.
При изписване на пациента от лечебното
заведение за болнична помощ издава епикриза
за проведените изследвания и лечение, както и
описание динамиката на състоянието. Насочва
пациента към ОПЛ, а в случай на умишлено остро
отравяне – за консултации при ОПЛ и психиатър.
5.2. Нежеланите лекарствени ефекти (токсо
алергични състояния):
5.2.1. Действия на ОПЛ:
Общопрактикуващият лекар спира медикаментозното лечение и по спешност консултира всеки
болен с медикаментозна токсоалергична реакция
със специалист – токсиколог.
При животозастрашаващо състояние – токсоалергичен шок, ОПЛ провежда на място противошоково лечение: адреналин, кортикостероид,
обдишване, и уведомява екип на спешна медицинска помощ.
Общопрактикуващият лекар насочва пациента
към отделение/клиника по токсикология на лечебно
заведение за болнична помощ, а след консултацията или хоспитализацията контролира болния.
5.2.2. Действия на специалиста:
– консултира болния;
– връща болния с подробно писмено медицинско становище за състоянието му, проведените изследвания и необходимите терапевтични
мероприятия или го хоспитализира и насочва след
дехоспитализацията му отново към ОПЛ задължително с епикриза за стационарното му лечение;
– прилага към епикризата списък на синоними на лекарството, от което е проявен нежелан
лекарствен ефект;
– насочване към ОПЛ за динамично наблюдение на пациента с нежелан лекарствен ефект.
5.3. Хранителна токсоалергия:
Клиничните манифестации най-често са от
страна на кожата, храносмилателния тракт, а при
деца – и от страна на дихателната система.
5.3.1. Действия на ОПЛ:
При съмнение за хранителна алергия ОПЛ
изпраща пациента за консултация при специалист – токсиколог.
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При потвърдена диагноза ОПЛ следи пациента
и при влошаване на състоянието му го насочва
за нови консултации.
5.3.2. Действия на специалиста-токсиколог:
– отхвърля или потвърждава диагнозата;
– след поставена диагноза изготвя лечебен
план;
– насочва пациента към ОПЛ за по-нататъшно
лечение и наблюдение съгласно изготвения план;
– хоспитализира пациента при нужда и го
насочва след дехоспитализацията му отново към
личния лекар задължително с епикриза за проведеното му болнично лечение.
5.4. Токсоалергична реакция след ужилване от
насекомо:
5.4.1. Това е една от най-острите токсоалергични
реакции, понякога с фатален изход. Състоянието
се диагностицира и лекува изключително от специалист-токсиколог.
5.4.2. Действия на ОПЛ:
Общопрактикуващият лекар незабавно насочва
болния към специалист-токсиколог за потвърждаване на диагнозата и назначаване на адекватно
лечение.
При остра токсоалергична реакция или токсоалергичен шок с животозастрашаващо състояние
ОПЛ действа по правилата за лечението му, преди
да бъде насочен към специалист-токсиколог.
VI. Принципи за поведение на специалиста
токсиколог и медицинската сестра при спешни и
животозастрашаващи състояния
Спешни и животозастрашаващи състояния в
клиничната токсикология може да бъде всяко
остро отравяне и остра токсоалергична реакция
(заболяване).
При настъпване на спешно и животозастрашаващо състояние се прилага кардиопулмонална
ресусцитация до предаването на болния на спешния
екип или настаняването му в съответното реанимационно звено (отделение за интензивно лечение,
център за дихателна недостатъчност и др.).
Кардиопулмоналната ресусцитация е комплекс
от клинико-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции:
сърдечна дейност, дишане, функции на централната
нервна система и пациентът е в състояние на клинична смърт. Кардиопулмоналната ресусцитация
обхваща 3 основни етапа:
1. основно поддържане на живот;
2. разширено поддържане на живот;
3. продължително поддържане на живот.
В разглеждания случай се прилага само етап
1, докато етапи 2 и 3 са за съответните спешни
звена. Дейностите, които токсикологът и медицинската сестра трябва да извършат при спешни
и животозастрашаващи състояния, са:
1. диагностика на спешното състояние;
2. поставяне на пациента в основно положение
за кардиопулмонална ресусцитация;
3. осигуряване на проходимост на горните
дихателни пътища – флексия на главата назад,
изтегляне напред на долната челюст, отваряне на
устата и освобождаване на езика;
4. обдишване по метода „уста в уста“ и „уста
в нос“;
5. обдишване с АМБУ;
6. индиректен сърдечен масаж;
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7. подаване на кислород посредством маска
или назален катетър;
8. осигуряване на венозен път и въвеждане на
адреналин и кортикостероиди;
9. крикотиреотомия при оток на ларинкса.
VII. Стандарти за интердисциплинарни консултации при лечение на токсикологичноболния
Специалист
1
Детски
болести

Задължителни
консултации

Препоръчителни консултации

2

3

Остри екзогенПървични
ни отравяния,
имунодефипротичащи с
цити
общотоксична
симптоматика.
Придружаващи
острото отравяне фебрилни състояния,
конвулдивен
синдром, токсоалергични прояви с обривни
единици по кожа
и лигавици

Хирургични Остри отравяболести
ния с корозивни
отрови – киселини и основи,
детерг енти,
диворастящи
гъби, отравяния
след ухапване от
змия, препарати
за растителна
защита
УНГ

Остри корозивни
отравяния с киселини и основи, детергенти,
токсоалергични
заболявания
след токсично
въздействие на
отровата на насекоми, нежелани лекарствени
реакции

АГ

При остри отравяния с екзогенни отрови,
действащи директно върху маточната мускулатура, бременни
жени с остро
отравяне

Урология
Рентгеноло- Остри отравягия
ния с корозивни
отрови, остри
отравяния, протичащи клинически с пулмотоксичен синдром
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Кардиология

При остри екзогенни отравяния
с изявен кардио
токсичен синдром

Нефрология
и диализен
център/сектор

Остри отравяния
с нефротоксичен
синдром – остра
бъбречна недостатъчност и при
всички случаи,
налагащи извънбъбречно очистване на екзогенната отрова

3

Пулмология Остри отравяния
с изявен пулмотоксичен синдром
Офталмоло- Отравяне с мегия
тилов алкохол,
хинин, неясни
клинически
състояния при
остри екзогенни отравяния,
токсоалергични
конюнктивити,
Болест на Лайел
Дентална
медицина

При нужда

Дерматология

Преди анестезия при болни с
бронхиална
астма, алергични ринити,
медикаментозна алергия,
алергия към
латекс, чести
анестезии.
Алергични екзантеми.
Медикаментозна алергия.
Първични и вторични имунодефицити

Остри и хронични уртикарии.
Атопичен и
контактен
дерматит

Ревматология

При нужда

Имунокомплексни заболявания

VIII. Права и задължения на токсикологичноболните пациенти
8.1. Токсикологичноболният има право да бъде
запознат подробно с всички етапи от диагнозата
и лечението си.
8.2. Токсикологичноболният дава своето информирано съгласие по реда на чл. 87 и сл. от
Закона за здравето и след получаване на подробна
информация от лекуващия лекар относно:
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– изпълнение на лабораторни (биохимични)
тестове и инструментални изследвания след разясняване на необходимостта и ползата от тях,
приноса им за диагнозата или за определяне на
лечебното поведение, риск от усложнения;
– естеството на заболяването, от което боледува
пациентът, настъпили или очаквани усложнения в
развитието на отравянето, рисковете от отравянето,
необходимостта от лечение, вида на това лечение
и очаквания изход от лечението в различни варианти, ако такива са възможни.
8.3. Токсикологично болният е длъжен:
– да спазва добра лична хигиена;
– да спазва лекарските препоръки за режим
и диета;
– да осведомява лекуващия лекар и медицинския персонал за болестни състояния, представляващи риск за екипа;
– да спазва правилата за вътрешен ред на
лечебното заведение;
– да провежда назначените му процедури.
7084

НАРЕДБА № 41
от 26 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Медицинска паразитология“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Медицинска
паразитология“ съгласно приложението.
(2) Дейността по медицинска паразитология се осъществява при спазване на стандарта
по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни
заведения, в които се осъществява дейност по
медицинска паразитология.
(3) В изрично посочените в приложението
случаи наредбата се прилага и за лабораториите
на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и от Националния
център по заразни и паразитни болести.
Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ“
1. Общи положения
Медицинската паразитология е самостоятелна
медицинска специалност и e научна дисциплина.
Тя осигурява медицинското обслужване на лица
с паразитни болести, което включва клиничен
преглед, етиологична диагноза, необходими манипулации и допълнителни изследвания, провеждане
на терапия и диспансеризация, както и епидемиологичен надзор и контрол, профилактика, промоция
на здравето, методично-консултативна дейност и
научни проучвания в тази област.
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Паразитологичните изследвания са обективни
по своя характер, което е една от причините за
постоянното увеличаване на спектъра на използваните методи. Бързото развитие на медицинската
паразитология като наука и практика, както и на
лабораторната технология, водят до непрекъснато
въвеждане на нови показатели, методи и апаратура, а също и на нови терапевтични подходи и
съвременни научнообосновани мерки за контрол
на паразитозите.
1.1.Дейността по медицинска паразитология се
извършва в следните структури:
1.1.1. Структури на лечебните заведения за
извънболнична помощ – паразитологични лаборатории и амбулатории за специализирана извънболнична помощ по паразитни болести.
1.1.2. Структури на лечебните заведения за
болнична помощ:
1.1.2.1. Отделения по педиатрия, вътрешни
болести и инфекциозни болести от първо ниво на
компетентност съгласно съответните стандарти.
1.1.2.2. Отделения по педиатрия, вътрешни
болести, инфекциозни болести, хирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и интензивно
лечение от второ ниво на компетентност съгласно
съответните стандарти.
1.1.2.3. Отделения по медицинска паразитология, педиатрия, вътрешни болести, инфекциозни
болести, хирургия, акушерство и гинекология,
анестезиология и интензивно лечение на много
профилни болници за активно лечение от трето
ниво на компетентност съгласно съответните
стандарти.
1.1.3. Национален център по заразни и паразитни болести, отдел „Паразитология и тропическа
медицина“.
1.1.4. Паразитологични звена към РИОКОЗ.
1.2. Основни елементи за качеството на профилактичния и диагностично-лечебния процес в
областта на специалността „Медицинска пара
зитология“:
1.2.1. Спазване на общите изисквания за организацията и дейността на структурите, в които се
извършват дейности по медицинска паразитология.
1.2.2. Задължителен (минимален) обем изследвания и минимална апаратура за извършване на
дейност по медицинска паразитология в паразитологичните структури.
1.2.3. Препоръчвани аналитични принципи
за осъществяване на дейността по медицинска
паразитология в Република България.
1.2.4. Провеждане на вътрелабораторен контрол и оценка на качеството на лабораторната
диагностика на паразитозите.
1.2.5. Участие на паразитологичните лаборатории в национална система за външна оценка
на качеството, осъществявана от Националния
център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
и Българската асоциация на медицинските паразитолози (БАМП);
1.2.6. Участие на националната референтна
лаборатория в международно призната външна
нетърговска лабораторна система за оценка на
качеството.
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1.2.7. Спазване на правилата за добра медицинска практика, за клинично поведение, гарантиращи
стандартно качество на медицинското обслужване
на пациенти с паразитози.
1.2.8. Провеждане на ефективен епидемиологичен надзор и противоепидемичен контрол на
паразитозите.
1.3. Общи изисквания за професионална компетентност към лицата в структури, които осъществяват дейности в областта на медицинската
паразитология в лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ.
1.3.1. Специалистът по медицинска паразитология взема решения във всички области на патологията, причинявана от паразити, и може да обучава
и контролира работата на лекари без специалност
в областта на медицинската паразитология.
1.3.2. Специалистът по медицинска паразитология повишава квалификацията си чрез самостоятелна подготовка и чрез участие в курсово или
индивидуално следдипломно обучение не по-малко
от един път на две години.
1.3.3. Специалистите по здравни грижи (лаборанти, сестри и санитарни инспектори) са с минимална образователно-квалификационна степен
„професионален бакалавър“ или с приравнената
на нея степен „специалист по“ и повишават квали
фикацията си.
1.3.4. Лабораторните работници и санитарите
имат най-малко основно образование.
1.3.5. Изискванията за компетентност, задължения, отговорности и права на персонала на
структурата по медицинска паразитология се
регламентират чрез длъжностни характеристики.
1.3.6. Структурите трябва да имат програма за
квалификацията на персонала, включително специфично обучение за осигуряване на качеството
на лабораторните услуги.
1.3.7. Специфични изисквания към професионалната компетентност на лицата в структурите,
извършващи дейности по медицинска паразитология в лечебните заведения за извънболнична
помощ – паразитологични лаборатории и амбулатории за специализирана извънболнична помощ
по паразитни болести:
1.3.7.1. Структурите, извършващи дейности по
медицинска паразитология в лечебните заведения
за извънболнична помощ – паразитологични лаборатории и амбулаториите за специализирана
извънболнична помощ по паразитни болести, се
ръководят от лекар с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с призната
специалност „Медицинска паразитология“.
1.3.7.2. В тези структури могат да работят лекари
с призната специалност „Медицинска паразитология“ или зачислени в програма за придобиване
на тази специалност в рамките на три години
от започване на работа в съответната структура,
биолози (магистърска степен), специалисти по
здравни грижи (лаборанти и сестри), лабораторни
работници и санитари.
1.3.7.3. Точки 1.3.7.1 и 1.3.7.2 се прилагат и за
паразитологичната дейност в РИОКОЗ.

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

1.3.8. Специфични изисквания към професионалната компетентност на лицата в структурите,
извършващи дейности по медицинска паразитология в лечебните заведения за болнична помощ
от първо и второ ниво на компетентност:
1.3.8.1. Не е необходимо наличие на специалист с призната специалност по медицинска
паразитология, но всички пациенти със съмнение за паразитози се насочват за изследване в
паразитологична лаборатория и консултация и
назначаване на лечение от специалист по медицинска паразитология.
1.3.9. Специфични изисквания към професионалната компетентност на лицата в структурите,
извършващи дейности по медицинска паразитология в лечебните заведения за болнична помощ
от трето ниво:
1.3.9.1. Необходимо е наличието на поне двама
специалисти с призната специалност по медицинска паразитология.
1.3.9.2. Управлението на дейностите в паразитологичното отделение се осъществява от началника
на отделението и старшата медицинска сестра.
1.3.9.3. Началникът на отделението планира,
организира, контролира и отговаря за: цялостната
медицинска дейност и изправността на медицинската документация; икономическата ефективност;
информационното осигуряване; взаимодействието
с други сходни медицински структури и РИОКОЗ;
кадровата политика в отделението; мотивира,
планира и осъществява повишаването на професионалната компетентност на персонала.
1.3.9.4. Старшата медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“ по специалността „Управление на
здравните грижи“.
1.3.9.5. Старшата медицинска сестра планира,
организира, координира, контролира и отговаря за
качеството на здравните грижи за пациентите. Организира, провежда и контролира профилактиката
на персонала в отделението; организира правилното
провеждане на противоепидемичния режим съгласно
изискванията на РИОКОЗ; членува в Съвета по
здравни грижи към лечебното заведение.
1.3.9.6. В паразитологичното отделение могат
да работят и лекари без придобита специалност.
1.3.9.7. В паразитологичното отделение може
да се извършва учебно-преподавателска дейност
на студенти по медицина, стажант-лекари и обучение на специализиращи лекари, докторанти и
медицински сестри съгласно действащата нормативна уредба.
1.3.9.8. В паразитологичното отделение може
да се извършват медицински научни изледвания
в областта на нови диагностични и терапевтични
методи и клинични изпитвания на лекарствени
продукти от фаза ІІ, ІІІ и ІV в съответствие
със Закона за здравето, Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им, както и
научни изследвания на етиологията, епидемиологията, патогенезата, клиниката, диагностиката, профилактиката и терапията на паразитните болести.
1.3.10. Изисквания към отдела по паразитология
и тропическа медицина към НЦЗПБ:
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1.3.10.1. Отделът се ръководи от хабилитирано лице с призната специалност по медицинска
паразитология.
1.3.10.2. Лабораториите в отдела се ръководят
от хабилитирани лица с призната специалност по
медицинска паразитология.
1.3.10.3. В отдела могат да работят лекари с
призната специалност „Медицинска паразитология“
или зачислени в програма за придобиване на тази
специалност в рамките на три години от започване
на работа в лабораторията, биолози (магистърска
степен), специалисти по здравни грижи (лаборанти, санитарни инспектори и сестри), лабораторни
работници, санитари и технически сътрудници.
1.4. Гранични области на специалността „Медицинска паразитология“.
Специалността граничи с медицинските специалности: вътрешни болести, детски болести,
хирургия, микробиология, вирусология, епидемиология, клинична алергология, инфекциозни
болести, пневмология и фтизиатрия, кожни и
венерически болести, нервни болести, обща медицина, онкология, психиатрия и др. Със съвременни клинико-лабораторни методи се постига
точна етиологична диагноза на редица състояния
в сферата на изброените специалности.
2. Изисквания към структурите за осъществяване на дейността по специалността „Медицинска
паразитология“:
2.1. Изисквания към паразитологичните лаборатории в структурите на лечебните заведения за
извънболнична помощ, в структурите на лечебните
заведения за болнична помощ от трето ниво на
компетентност и в РИОКОЗ.
2.1.1. Помещенията отговарят на действащите
в страната здравни изисквания, доказано със заключение от регионалните инспекции по опазване
и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).
2.1.2. Необходими са следните функционално
обособени места: чакалня, регистратура, манипулационна, изследване на фекални проби и урина,
изследване за тъканни и кръвни паразити, серологични изследвания, миялна, складови помещения,
санитарен възел.
2.1.3. Разположени са в помещения, площта
на които позволява специфичните лабораторни
дейности да бъдат извършвани качествено, с
процедурите за управление на качеството, с безопасността на персонала и грижата за здравето
на пациента.
2.1.4. Осветлението и вентилацията отговарят
на извършваните процедури съгласно нормативно
установените здравни изисквания.
2.1.5. Прилагат се процедури за поддържане на
оборудването чрез документиране на периодичните
проверки на оборудването.
2.1.6. Термостатите, хладилниците и фризерите
поддържат зададената им температура, за което
се следи ежедневно и се отбелязва в лабораторен
журнал.
2.1.7. Спазват се всички изисквания, свързани
със здравето и охраната на труда на персонала;
противопожарната охрана; съхранението на химични, биологични и радиоактивни материали.
2.1.8. Прилагат се правила за дезинфекция, стерилизация и деструкция на клиничните материали,
съобразени със действащата нормативна база.
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2.1.9. Структурата и дейността на звеното са
регламентирани в правилника за устройството,
дейността и вътрешния ред, с които са запознати
всички работещи в лабораторията.
2.1.10. Извършват се изследвания само при
писмено искане от лекар. Искането включва:
името на пациента, името и адреса на изискващия изследването, вида на изследването, вида на
пробата, датата и часа на вземане на пробата.
2.1.11. Въвеждат се и се прилагат документирани
изисквания за приемане на пробата за изследване.
2.1.12. Всички реагенти се съхраняват съобразно
производствените инструкции.
2.1.13. Спазват се указанията за работа с инфекциозен материал с цел недопускане разпространение на инфекции.
2.1.14. В диагностичната си дейност структурите
използват стандартизирани методи, официално публикувани в международни и национални стандарти.
2.1.15. Работи се със стандартни материали.
2.1.16. Всички документирани методи, стандарти, инструкции, наръчници за работа и съответната
информация, отнасящи се до изследванията, се
поддържат в актуално състояние. Те са осигурени
за ползване на съответните работни места, където
се извършват изследванията.
2.1.17. Всички технически средства, които
оказват влияние върху точността и валидността
на резултатите от изследванията, подлежат на
периодични проверки и калибриране по ежегодни
календарни графици.
2.1.18. Водят се записи, които представляват
документирана информация и данни от проведени
изследвания, отразяващи извършваните дейности от
сътрудниците, дневници за работа с техническите
средства, дневници за контрол на факторите от
заобикалящата среда. Ръководителят на звеното
контролира изготвянето на съответната документация, отразяваща вътрешния лабораторен контрол.
2.1.19. Всички използвани процедури се описват
детайлно и са леснодостъпни за персонала. Всички
изменения в тях се подписват от ръководителя
на звеното.
2.1.20. Структурата има разработена процедура
за отчитане и предаване на резултатите от извършените изследвания.
2.1.21. Структурата има процедура за регистриране, съхранение и управление на документацията.
2.2. Изисквания към амбулаториите за специализирана извънболнична помощ по паразитни
болести.
2.2.1. Площ за прием и преглед на пациенти
(минимум 12 м2) за извършване на необходимия
клинико-диагностичен процес, манипулации и
лечебни процедури.
2.2.2. Отговарят на нормативните изисквания
за условия на труд по отношение на отопление,
осветление и вентилация.
2.2.3. Спазват се указанията за работа с инфекциозен материал.
2.2.4. В случай на диагностични затруднения
и невъзможност за поставяне на етиологична диагноза материалите/пациентите се насочват към
отдел „Паразитология и тропическа медицина“
към НЦЗПБ.
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2.3. Изисквания към структурите на лечебните
заведения за болнична помощ – първо, второ и
трето ниво на компетентност.
2.3.1. Отделенията по паразитни болести се
състоят от болнични стаи, манипулационна и
помощни помещения.
2.3.2. Работните помещения отговарят по
размери, разположение, устройство, оборудване
и обзавеждане на нормативните изисквания съгласно Наредба № 29 за основните изисквания,
на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения
за болнична помощ, диспансерите и домовете
за медико-социални грижи (ДВ, бр. 108/1999 г.).
2.3.3. При липса на самостоятелно отделение
за лечение на паразитно болни към лечебните
заведения за болнична помощ от първо и второ
ниво се използват определен брой легла в детски,
вътрешни, инфекциозни и др. отделения, които
съответстват на изискванията на съответните
медицински стандарти.
2.3.4. Структурите на лечебните заведения за
болнична помощ от първо и второ ниво на компетентност могат да нямат самостоятелни паразитологични лаборатории, а да сключват договор
с паразитологични лаборатории към структурите
на лечебните заведения за извънболнична помощ.
2.3.5. Структурите на лечебните заведения за
болнична помощ от трето ниво на компетентност
разполагат с паразитологична лаборатория, която
отговаря на изискванията по т. 2.1.
2.4. Всички структури, в които се осъществяват
дейности по медицинска паразитология, извършват
промоция на здравето по въпросите на паразитните заболявания.
2.5. Документация:
2.5.1. Документацията се води съгласно действащите нормативни актове – Закона за здравето,
Закона за лечебните заведения, Националния
рамков договор, учетни и отчетни форми, Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация,
съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ,
бр. 62/2005 г.), Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните
паразитози (ДВ, бр. 40/2006 г.), Наредба № 17 за
условията и реда за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на внасяните паразитози
(ДВ, бр. 72/2008 г.), и отговаря на изискванията
за добра лабораторна и медицинска практика.
2.5.2. Документация в паразитологичните лаборатории към структурите на лечебните заведения
за извънболнична помощ, лечебните заведения
за болнична помощ от трето ниво и РИОКОЗ:
2.5.2.1. Първични медицински документи: направление за медико-диагностична дейност, входящ/
изходящ дневник, талони за вписване на резултатите от проведените изследвания, бързо известие
за регистриране, съобщаване и отчет на заразни
заболявания, бланки за лабораторни изследвания.
2.5.2.2. Дневник за регистрация на изпратените
в РИОКОЗ бързи известия.
2.5.2.3. РИОКОЗ води книга за регистрация на
заразните болести съгласно приложение 6 към чл. 8
на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация,
съобщаване и отчет на заразните болести.
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2.5.2.4. Документацията с данните за обслужените пациенти се съхранява в продължение на
пет години.
2.5.2.5. Паразитологичната лаборатория съхранява документацията от провеждания контрол на
качеството – вътрешнолабораторен или от националната система за външна оценка на качеството
на изследванията, не по-малко от две години.
2.5.2.6. Паразитологичната лаборатория ежемесечно и годишно отчита в РИОКОЗ резултатите
от извършените изследвания съгласно приложение
№ 1 към чл. 6 и 7 на Наредба № 5 за диагностиката,
профилактиката и контрола на местните паразитози
и Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда
за провеждане на диагностика, профилактика и
контрол на внасяните паразитози.
2.5.2.7. РИОКОЗ месечно и ежегодно изпраща
обобщен отчет и анализ в МЗ съгласно Наредба
№ 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката
и контрола на местните паразитози за дейността
по надзора и контрола на местните паразитози и
приложение № 4 към чл. 25, т. 5 на Наредба № 17
за условията и реда за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на внасяните паразитози.
2.5.3. Документация в амбулаториите за специализирана извънболнична медицинска помощ
по медицинска паразитология към структурите на
лечебните заведения за извънболнична помощ:
2.5.3.1. Първични медицински документи:
амбулаторен лист за преглед при специалист,
направление за консултация, направление за
медико-диагностична дейност, направление за
хоспитализация, болничен лист за временна нетрудоспособност, бързо известие за регистриране,
съобщаване и отчет на заразни заболявания, бланки
за лабораторни изследвания.
2.5.3.2. Води амбулаторен дневник за вписване
на извършените прегледи, дневник за изпратените
бързи известия на регистрирани заразни заболявания, дневник на диспансеризираните лица до 18 г.
2.5.3.3. Ежемесечно и годишно отчита в РИОКОЗ
резултатите от дейността си съгласно приложение
№ 1 към чл. 6 и 7 на Наредба № 5 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните
паразитози и Наредба № 17 за условията и реда
за провеждане на диагностика, профилактика и
контрол на внасяните паразитози.
2.5.4. Документация в структурите на лечебните
заведения за болнична помощ (първо, второ и
трето ниво на компетентност):
2.5.4.1. История на заболяването с анамнеза,
епидемиологична анамнеза, статус и декурзус на
заболяването. В досието на пациента се отразяват
извършените консултации, диагностични манипулации и данните от контролните прегледи.
2.5.4.2. Лист за интензивно наблюдение на
пациентите (при нужда).
2.5.4.3. Бланки за извършване на лабораторни,
инструментални и образни изследвания, болничен лист за временна нетрудоспособност, бързо
известие за регистриране, съобщаване и отчет на
заразни заболявания, дневник за регистрация на
изпратените в РИОКОЗ бързи известия.
2.5.5. Документация в отдела по паразитология
и тропическа медицина към НЦЗПБ:
2.5.5.1. Документацията по т. 2.5.2. и 2.5.3.
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2.5.5.2. Документация по акредитацията на
националната референтна лаборатория за диагностика на паразитозите – местни и тропически.
2.5.5.3. База данни по националната система за
осигуряване/контрол и външна оценка на качеството на лабораторната диагностика на паразитозите.
2.5.5.4. Документация, вкл. сертификати на
националната референтна лаборатория за диагностика на паразитозите – местни и тропически,
за участие в международно призната система за
външна оценка на качеството на лабораторната
диагностика на паразитозите.
2.5.5.5. Национална база данни по епидемиологичния надзор на паразитозите.
2.5.5.6. Документация за извършваната учебна
и научно-преподавателска дейност.
2.5.5.7. Документация за експертна и консултативна дейност на МЗ, РИОКОЗ и лечебните
заведения.
2.6. Изисквания за оборудване за осъществяване
на клиничната медицинска специалност „Медицинска паразитология“:
2.6.1. Задължителна лабораторна апаратура
за извършване на паразитологични изследвания
в паразитологична лаборатория към структурите
на лечебните заведения за извънболнична помощ
и РИОКОЗ:
2.6.1.1.микроскоп
2.6.1.2. центрофуга
2.6.1.3. термостат
2.6.1.4. водна баня
2.6.1.5. хладилник със замразяваща камера
2.6.1.6. сух стерилизатор
2.6.1.7. отчитащо устройство за ELISA
2.6.1.8. автоклав
2.6.1.9. апарат на Берман
2.6.1.10. компютърна конфигурация.
2.6.2. Задължителна апаратура за извършване на специализирана лечебно-диагностична и
диспансерна дейност в структурите, включващи
амбулаториите за специализирана извънболнична
медицинска помощ по медицинска паразитология:
2.6.2.1. апарат за RR
2.6.2.2. медицинска слушалка
2.6.2.3. микроскоп
2.6.2.4. хладилник със замразяваща камера
2.6.2.5. компютърна конфигурация.
2.6.3. Задължителна апаратура за извършване на специализирана лечебно-диагностична и
диспансерна дейност в структурите на лечебните
заведения за болнична помощ от първо ниво на
компетентност:
2.6.3.1. рентген
2.6.3.2. ехограф.
2.6.4. Задължителна апаратура за извършване на специализирана лечебно-диагностична и
диспансерна дейност в структурите на лечебните
заведения за болнична помощ от второ ниво на
компетентност:
2.6.4.1. рентген
2.6.4.2. ехограф
2.6.4.3. скенер
2.6.4.4. ЕКГ
2.6.4.5. ЕМГ.
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2.6.5. Задължителна апаратура за извършване на специализирана лечебно-диагностична и
диспансерна дейност в структурите на лечебните
заведения за болнична помощ от трето ниво на
компетентност:
2.6.5.1. рентген
2.6.5.2. ехограф
2.6.5.3. скенер
2.6.5.4. ЯМР
2.6.5.5. ЕКГ
2.6.5.6. ЕМГ.
Паразитологичните лаборатории към лечебните заведения за болнична помощ от трето ниво
на компетентност трябва да разполагат с цялата
апаратура, необходима за паразитологични лаборатории към лечебните заведения за извънболнична
помощ, посочена в т. 2.6.1.
2.6.6. Задължителна лабораторна апаратура за
извършване на паразитологични изследвания в
НЦЗПБ. Към задължителната (оптимална) апаратура, посочена в т. 2.6.1, се прибавят:
2.6.6.1. ламинарен бокс
2.6.6.2. апарат за електрофореза
2.6.6.3. амплификатор
2.6.6.4. рН-метър
2.6.6.5. флуоресцентен микроскоп
2.6.6.6. миещо устройство за ELISA
2.6.6.7. електронна везна
2.6.6.8. инвертен микроскоп
2.6.6.9. инкубатор CO2
2.6.6.10. вортекс – миксер
2.6.6.11. компютърни конфигурации
2.6.6.12. микровълнова печка
2.6.6.13. минусов хладилник.
3. Изисквания към обема дейност по медицинска
паразитология
3.1. Задължителен обем лабораторни показатели
за извършване на паразитологични изследвания в
паразитологичните лаборатории към структурите
на лечебните заведения за извънболнична помощ
и РИОКОЗ.
3.1.1. Макроскопско изследване за хелминти.
3.1.2. Нативен препарат от клинични материали
за протозоози.
3.1.3. Нативен препарат от фецес, оцветен с
Луголов разтвор за чревни протозоози.
3.1.4. Микроскопско изследване на членчета
от цестоди.
3.1.5. Микроскопско изследване на фецес след
обогатителен метод за чревни хелминти и протозои.
3.1.6. Перианален отпечатък и изследване за
ентеробиоза.
3.1.7. Кръвна натривка и дебела кръвна капка,
оцветени по Романовски-Гимза, за малария.
3.1.8. Количествено определяне на паразитемията при малария.
3.1.9. Препарати от клинични материали, оцветени по Романовски-Гимза, за други паразити.
3.1.10. Намазки от клинични материали, оцветени с толуидиново синьо, за пневмоцистоза.
3.1.11. Културална диагностика на трихомоназа,
амебиаза, бластоцистоза и балантидиоза.
3.1.12. Намазки от клинични материали, оцветени по модифициран метод на Цил-Нилсен, за
криптоспоридиоза, циклоспориоза и изоспориоза.
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3.1.13. Намазки от клинични материали, оцветени с метиленово синьо за трихомоназа.
3.1.14. Ларвоскопия на фецес по метода на
Берман за диагностика на анкилостомидози,
стронгилоидоза, трихостронгилоидоза.
3.1.15. Компресивна трихинелоскопия.
3.1.16. Смилане на месо и месни продукти с
изкуствен стомашен сок за трихинелни ларви.
3.1.17. Обогатителен метод за диагностика на
филариози.
3.1.18. Макроскопска и микроскопска диагностика на оперативен материал за ехинококови кисти.
3.1.19. Серологична диагностика на трихинелоза – ELISA IgG и/или РПХА.
3.1.20. Серологична диагностика на токсоплазмоза – ELISA IgG и/или РПХА.
3.1.21. Серологична диагностика на ехинококоза – ELISA IgG и/или РПХА.
3.1.22. Съобщение до органите на РИОКОЗ
и МЗ за паразитно заболяване съгласно Наредба
№ 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет
на заразните болести (ДВ, бр. 62/2005 г.).
3.1.23. Изпращане на месечни и годишни отчети в РИОКОЗ за броя на изследваните лица,
обема и вида на извършените изследвания и броя
на положителните лица според вида на паразита
(съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката,
профилактиката и контрола на местните паразитози
и Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда
за провеждане на диагностика, профилактика и
контрол на внасяните паразитози.
3.1.24. Участие в националната система за
външна оценка на качеството на изследванията,
провеждана от Националния център по заразни
и паразитни болести (НЦЗПБ).
3.1.25. Надзор и контрол на паразитните болести в страната.
3.2. Амбулаторно-консултативна и лечебна
дейност в амбулаториите за специализирана извънболнична помощ по паразитни болести към
структурите на лечебните заведения за извънболнична помощ.
3.2.1. Първичен преглед с описание на анамнеза и статус.
3.2.2. Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем.
3.2.3. Консултация в амбулаторни условия на
лица, заминаващи и завръщащи се от тропически
и други ендемични за паразитози страни.
3.2.4. Насочване за лабораторни изследвания в
паразитологична, микробиологична, клинична и
други лаборатории, както и за образна диагностика.
3.2.5. Консултация с друг специалист в амбулаторни условия.
3.2.6. Консултация с паразитолог на национално
ниво при необходимост.
3.2.7. Диспансерно наблюдение на паразитно
болни и преболедували от паразитози и спазване
на действащата нормативна уредба.
3.2.8. Инжекции.
3.2.9. Венозна пункция с вземане на кръв.
3.2.10. Експресна диагностика на паразитозите
с използване на минимален обем лабораторнодиагностични методи.
3.2.11. Вземане на клинични материали за
паразитологично изследване.
3.2.12. Макроскопско изследване за хелминти.
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3.2.13. Изследване на нативен препарат за диагностика на протозоози и хелминтози.
3.2.14. Изследване на препарат с Луголов разтвор за чревни протозои.
3.2.15. Овоскопия на материал, взет със скоч
лента за чревни хелминти.
3.2.16. Овоскопия на клиничен материал, обработен с обогатителен метод.
3.2.17. Оцветяване по Романовски-Гимза и
микроскопиране за доказване на паразити.
3.2.18. Експресни серологични и хроматографски
тестове за паразитози.
3.2.19. Съобщение до органите на РИОКОЗ
и МЗ за паразитно заболяване с изпращане на
бързо известие съгласно Наредба № 21 от 2005 г.
за реда за регистрация, съобщаване и отчет на
заразните болести.
3.2.20. Изпращане на месечни и годишни отчети в РИОКОЗ за броя на изследваните лица,
обема и вида на извършените изследвания и броя
на положителните лица според вида на паразита
съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката,
профилактиката и контрола на местните паразитози
и Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда
за провеждане на диагностика, профилактика и
контрол на внасяните паразитози.
3.2.21. Участие в националната система за
външна оценка на качеството на лабораторната
диагностика според пакета за извършваните лабораторни изследвания.
3.3. Задължителен обем лабораторни показатели
за извършване на паразитологични изследвания в
паразитологичните лаборатории към структурите
на лечебните заведения за болнична помощ (трето
ниво на компетентност).
3.3.1. Паразитологичните лаборатории към
структурите на лечебните заведения за болнична
помощ (трето ниво на компетентност) трябва да
извършват всички дейности, посочени в т. 3.1.
3.4. Дейност в структурите на лечебните заведения за болнична помощ (първо, второ и трето
ниво на компетентност).
3.4.1. Хоспитализиране на болен с паразитно
заболяване.
3.4.2. Лечение на болни с паразитози.
3.4.3. Провеждане на системни консултации със
специалист-паразитолог и с други специалисти за
назначаване на етиологична терапия, за следене
на клиничния ход на заболяването и за ефекта
от терапията с проследяване на динамиката на
интензивността на инвазията и за насока за диспансерно наблюдение след изписване на пациента.
3.4.4. Съобщение до органите на РИОКОЗ и
МЗ за паразитно заболяване с изпращане на бързо
известие съгласно нормативните актове на МЗ.
3.4.5. Насочване на лекувания пациент към
общопрактикуващите лекари (ОПЛ) или специалист-паразитолог за диспансерно наблюдение.
3.4.6. Осигуряване на консултации със специалисти-паразитолози на национално ниво (при
необходимост).
3.4.7. Провеждане на учебен процес „при леглото
на болния“ в структурите на лечебните заведения за
болнична помощ от трето ниво на компетентност
съгласно действащата нормативна уредба.
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3.4.8. Структурите на лечебните заведения за
болнична помощ от трето ниво на компетентност
осигуряват консултации в лечебните заведения на
територията на дадената област при поискване.
3.4.9. Структурите на лечебните заведения за
болнична помощ от трето ниво на компетентност
осигуряват клиничен материал за обучение по
медицинска паразитология.
3.4.10. Провеждане на научноизследователска
дейност в областта на медицинската паразитология.
3.5. Обем на медицинските дейности в НЦЗПБ.
Към показателите от т. 3.1 и 3.2 се прибавят високоспециализирани изследвания, необходими за
референтна лечебно-диагностична, консултативна,
учебна и научна дейност:
Общи показатели:
3.5.1. Организира и осъществява национална
система за външен контрол на качеството на
лабораторната диагностика в паразитологичните
лаборатории в страната.
3.5.2. Извършва рутинна и референтна диагностична дейност, като за целта прилага специализирани и уникални за страната лабораторнодиагностични методи.
3.5.3. Извършва потвърдителна лабораторна
диагностика при редки екзотични паразитози,
при диагностични затруднения в първичните лаборатории и на случаите на малария, висцерална
лайшманиоза и остра токсоплазмоза. Осигурява
консултации в лечебни заведения.
3.5.4. Поддържа щамове на паразити.
3.5.5. Оказва методична помощ на паразитологичните лаборатории от другите нива в случаи на
затруднения и епидемични ситуации. Методична
дейност, насочена към лекарите от лечебните заведения по въпросите на клиничната паразитология.
3.5.6. Участва в международна система за оценка на качеството на лабораторно-диагностичната
дейност.
3.5.7. Осъществява надзор на паразитозите в
страната. Изготвя текущи и годишни анализи на
паразитната заболяемост.
3.5.8. Осигурява клиничен материал за обучение
по медицинска паразитология и поддържа колекция
от трайни препарати на паразити.
3.5.9. Провежда следдипломно обучение по
медицинска паразитология в нормативно определените случаи.
3.5.10. Организира и провежда научноизследователска работа, ръководи национални програми и
проекти в областта на медицинската паразитология.
Лабораторни показатели:
3.5.11. Инокулиране на опитни животни за
диагностика на трипанозомози.
3.5.12. Културелна диагностика на лайшманиози.
3.5.13. Серологична диагностика на лайшманиози.
3.5.14. Микроскопско изследване на кръвна
натривка, оцветена по Романовски-Гимза, за
бабезиоза.
3.5.15. Инокулиране на клетъчни култури за
диагностика на токсоплазмоза.
3.5.16. Инокулиране на опитни животни за
диагностика на токсоплазмоза.
3.5.17. Серологични изследвания за антитоксоплазмени ИгМ, ИгА антитела и определяне
авидитета на ИгГ антипаразитни антитела.
3.5.18. Оцветяване на клинични материали по
Гомори-Грокот, за пневмоцистоза.
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3.5.19. РИФ за доказване на пневмоцисти.
3.5.20. РИФ за доказване на криптоспоридии.
3.5.21. Изследване на нативен препарат за
диагностика на акантамебиоза, неглериоза и баламутиоза.
3.5.22. Инокулиране на опитни животни за
диагностика на акантамебиоза, еглериоза и баламутиоза.
3.5.23. Оцветяване по Хайденхайн за протозои.
3.5.24. Оцветяване с трихром за протозои.
3.5.25. Серологична диагностика на амебиаза.
3.5.26. Обогатителен метод с мембранен филтър
за урогенитална шистозомоза.
3.5.27. Western blot за диагностика на паразитози.
3.5.28. Серологична диагностика на токсокароза.
3.5.29. Обогатителен метод с мембранен филтър
за диагностика на филариози.
3.5.30. Изследване на хистологични срези за
паразити.
3.5.31. Молекулярно-биологични методи за
диагностика на паразитози и за видова идентификация на паразити.
4. Критерии за качеството на извършваната
дейност.
4.1. Паразитологични лаборатории към структурите на лечебните заведения за извънболнична
помощ, към структурите на лечебните заведения за
болнична помощ (трето ниво на компетентност),
РИОКОЗ и НЦЗПБ:
4.1.1. Протоколите за добра лабораторна практика се съобразяват с препоръките на Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI) и Световната
здравна организация (СЗО).
4.1.2. Лабораторията осигурява качество на изследванията чрез прилагане на вътрешен и външен
качествен контрол, които са част от системата за
осигуряване на качеството.
4.1.3. Лабораторията трябва да провежда системен вътрешен качествен контрол и оценка на
качеството чрез паралелни анализи на реални и
стандартни материали.
4.1.4. Лабораторията трябва да води записи за
резултатите от вътрешния лабораторен контрол.
4.1.5. При започване на работа с нова серия
реактиви, китове и хранителни среди задължително
се провежда контрол.
4.1.6. Лабораторията да провежда два пъти
годишно външен качествен контрол чрез участие
в междулабораторни сравнителни изследвания
в националната система за външна оценка на
качеството на изследванията, организирана от
отдел „Паразитология и тропическа медицина“
при НЦЗПБ и Българската асоциация на медицинските паразитолози.
4.1.7. Националната референтна лаборатория
участва в чуждестранна нетърговска система за
външна оценка на качеството.
4.1.8. Лабораторията осигурява своевременно
изследване на всички постъпили материали.
4.2. Амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ по медицинска паразитология към структурите на лечебните заведения
за извънболнична помощ.
4.2.1. Персоналът спазва правилата за добра
медицинска практика.
4.3. Структури към лечебните заведения за
болнична помощ от първо, второ и трето ниво
на компетентност.
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4.3.1. Персоналът спазва правилата за добра
медицинска практика.
4.3.2. Ефикасна и ефективна диагностична
дейност.
4.3.3. Провеждане на адекватно етиологично и
патогенетично медикаментозно лечение.
4.3.4. Високо ниво на оказваните грижи за
пациента от страна на специалистите по здравни
грижи.
4.3.5. Спазване на противоепидемичния режим
в съответствие с нормативната уредба.
4.3.6. Контрол на вътреболничните инфекции.
5. Аналитични принципи за осъществяването
на дейността на структурите по медицинска паразитология в Република България.
За осъществяване на дейността по медицинска паразитология се препоръчва използване на
аналитичните принципи, възприети от експертния
съвет по паразитология към МЗ, международни
стандарти (CLSI, СЗО), Българското научно дружество по медицинска паразитология, Българската
асоциация на медиците паразитолози (БАМП) и
методическите указания на МЗ.
5.1. Аналитичните принципи за осъществяване
на дейността на паразитологичните лаборатории
отговарят на изискванията на добрата лабораторна
практика.
5.2. Аналитичните принципи в работата на
специализираните кабинети и отделения по медицинска паразитология отговарят на общите за
всички клинични специалности изисквания за
„добра медицинска практика“.
5.3. Стандартизация/калибрация на оборудването за прилагане на лабораторно-паразитологични
методи за изследване.
5.4. Аналитичните принципи са в основата на
прилаганите методи.
5.4.1. Макроскопски изследвания.
5.4.2. Микроскопски изследвания: нативен
препарат, препарат, оцветен с Луголов разтвор,
метод на Като, седиментация, флотация, формалинетеров метод, метод на Берман, обогатяване чрез
филтрация, консервиране, оцветителни методи: по
Романовски-Гимза, по Цил-Нилсен, по Хайденхайн,
по Гомори-Грокот, с трихром, с толуидиново синьо,
с метиленово синьо.
5.4.3. Културални изследвания на течни, твърди
и двуфазни среди.
5.4.4. Имунологични изследвания:
5.4.4.1. Аглутинационни тестове (РПХА, ДА, ЛА)
5.4.4.2. ЕLISA
5.4.4.3. Реакция имунофлуоресценция (РИФ)
5.4.4.4. Western blot
5.4.5. Инокулиране на опитни животни и клетъчни култури
5.4.6. Молекулярно-биологични методи
5.4.6.1. Полимеразно-верижна реакция (PCR).
5.4.7. Санитарно-паразитологични изследвания:
трихинелоскопия, смилане с изкуствен стомашен
сок, методи за изследване на вода, утайки, почва,
зеленчуци и плодове, изследване на битова среда.
6. Права на пациентите.
Пациентите имат право:
6.1.Да бъдат информирани за значението и
диагностичната стойност на предстоящото паразитологично изследване;
6.2.Да бъдат информирани за други необходими
за диагнозата параклинични изследвания;
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6.3. Да бъдат информирани за съответстващото на диагнозата етиологично и патогенетично
лечение;
6.4. Да бъдат информирани за здравно-профилактичното значение на диагностичните и
лечебните дейности;
6.5. Да бъде запазена и гарантирана поверителността на информацията от извършените дейности
и изследвания.
6.5.1. Персоналът на лабораторията носи отговорност за достоверността на резултатите от
извършените изследвания.
6.5.2. Персоналът на лабораторията няма право
да разгласява информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните задължения.
6.5.3. Резултатите от изследванията са лични
данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
6.5.4. При компютърна обработка на резултатите от изследвания те следва да бъдат защитени
с код, до който има достъп само персоналът на
лабораторията.
6.5.5. Резултатът от изследванията се предава
лично на заявителя на изследването при осигуряване на защита на личните данни на пациента.
Резултати от изследването не се съобщават по
телефон.
7. Права на медицинските и немедицинските
специалисти в областта на медицинската паразитология.
7.1. Работещите в структурите по медицинска
паразитология осъществяват своята дейност съобразно изискванията на медицинския стандарт
„Медицинска паразитология“.
7.2. Медицинските специалисти, работещи в
структурата по медицинска паразитология, имат
право да откажат извършване на изследвания при:
7.2.1. негоден за изследване материал (неправилно взет и/или неправилно съхраняван/
транспортиран);
7.2.2. липса на данни за изследвания материал;
7.2.3. провеждане на лечение при съществуващи
контраиндикации.
7.3. Съобразно предмета на дейност в различните паразитологични структури и условията на
работа предпазните средства от индивидуален и
общ характер са описани в нормативни актове.
7.4. Здравна профилактика на персонала се
осъществява периодично в зависимост от вредностите, на които е подложен персоналът, съгласно
действащата нормативна уредба.
7085

НАРЕДБА № 42
от 26 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Професионални болести“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Професионални
болести“ съгласно приложението.
(2) Дейността по професионални болести
се осъществява от лечебните заведения при
спазване на стандарта по ал. 1.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ“
Обект на този стандарт е специалността „Професионални болести“.
Професионалните болести (ПБ) са социално
значими болести и представляват важен дял от
общественото здравеопазване.
І. Основна характеристика на медицинската
специалност „Професионални болести“
1. Дефиниция, основни цели и задачи
Специалността „Професионални болести“
изучава болестите, предизвикани изцяло или преимуществено от вредното действие на рисковите
фактори на работната среда и трудовия процес,
диагностиката, диференциалната диагноза, лечението и експертизата им, указани в Списък на
професионалните болести, приет с ПМС № 175
от 2008 г. (ДВ, бр. 66 от 2008 г.) и Наредбата за
реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните
болести, приета с ПМС № 168 от 2008 г. (ДВ,
бр. 65 от 2008 г.).
Медицинската специалност „Професионални
болести“ се придобива по реда на действащата
нормативна уредба (Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, ДВ, бр. 7 от 2007 г.) от лица с
образователно-квалификационна степен „магистър
по медицина“. Специалистът по професионални
болести е лекар, придобил специалност по професионални болести по реда на Наредба № 34 от 2006 г.
Целта на специалността „Професионални болести“ е усвояване на необходимите теоретични
знания и практически умения за осъществяване и
осигуряване на квалифицирано и качествено диагностициране, лечение, експертиза, рехабилитация
и профилактика на професионалните болести и
заболяванията, свързани с работата.
2. Дефиниране на ключовите елементи на профилактичния и диагностично-лечебния процес на
специалността „Професионални болести“
Медицинската специалност „Професионални
болести“ третира следните елементи:
2.1. Профилактичен процес:
 Ранна диагностика на професионалните
болести чрез предварителни и периодични медицински скринингови прегледи на рискови
контингенти в предприятията, регламентирани
от законодателството

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

 Активни взаимодействия със структурите
по трудова медицина – определяне на рисковите
контингенти, експонирани на агресивни професионални вредности и здравното им мониториране
 Участие в профилактични програми за професионално здраве, предвидени в нормативните
актове по хармонизиране на националното законодателството с изискванията на Европейския съюз
(ЕС), документите на Международната организация на труда (МОТ) и стратегиите на Световната
здравна организация (СЗО)
 Динамично проследяване на предклинични
професионални увреждания и диагностицирани
професионални болести
 Прилагане на специализирани хигиенно-диетични режими според професионалната експозиция на рискови фактори с оглед повишаване на
защитните сили на организма.
2.2. Диагностично-лечебен процес:
2.2.1. Диагноза, лечение и рехабилитация на
професионалните болести, причинени от:
 неорганични и органични химични агенти
 биомеханични (статично физическо усилие и
динамична физическа работа: физическо натоварване – ръчна работа с тежести, двигателно-монотонна
работа, работа с голяма скорост, работна поза и
др.; пренапрежение на говорния апарат, на зрителния анализатор) и физически фактори (шум – постоянен, променлив, хидродинамичен; локални
вибрации, предавани по ръката; общи вибрации,
въздействащи върху цялото човешко тяло; повишено
или понижено атмосферно налягане; прегряващ
или преохлаждащ микроклимат; ултравиолетови,
инфрачервени лъчения; електромагнитни полета;
лазерни и йонизиращи лъчения – гама-лъчи, рентгенови лъчи, йонизиращи частици)
 биологични агенти – бактерии, вируси, паразити, гъбички
 минерални прахове и влакна, металсъдържащи
прахове, аерозоли, газове, дим и пари, материали
и продукти със сложен състав.
2.2.2. Диагноза, лечение и рехабилитация на
всички късни форми, усложнения и последици на
признати професионални болести.
2.2.3. Диагноза и лечение на болести/състояния, които не са професионално обусловени, но
са определени като заболявания, свързани с труда.
2.2.4. Медицинска експертиза на професионалните болести:
 потвърждаване или отхвърляне на професионален характер на заболяванията
 експертиза за професионален характер и
при настъпила смърт, когато при аутопсия се
установят данни за заболяване, включено в Списъка на професионалните болести, по искане на
наследниците и/или органите на предварителното
производство и съда
 признаване на причинна връзка за късни
последици и усложнения, обусловени от призната
професионална болест, както и установяване на
пълно излекуване на професионалната болест
 участие в оценката на трайно намалената
работоспособност, когато е налице професионален
характер на обсъжданото увреждане
 съдебномедицинска експертиза при професионална болест.
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3. Изисквания за професионална компетентност
за практикуване на медицинската специалност
„Професионални болести“
3.1. Лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ:
В лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ специалността
„Професионални болести“ се практикува само от
лекари с придобита специалност по професионални болести.
3.2. Лечебни заведения за болнична медицинска помощ:
В клиника/отделение по професионални болести към лечебно заведение за болнична помощ
дейности в областта на медицинската специалност
по професионални болести се осъществяват от:
 лекари с призната специалност по професионални болести
 лекари с придобита медицинска специалност,
различна от „Професионални болести“, но само
под надзора и ръководството на специалист по
професионални болести
 лекари без специалност и специализанти, но
само под надзора и ръководството на специалист
по професионални болести.
За високоспециализирани или специфични
медицински дейности в областта на професионалните болести се провежда допълнително обучение,
удостоверено със свидетелство за придобита професионална квалификация, при спазване на реда и
условията на Наредба № 34/2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването.
4. Гранични области на медицинската специалност „Професионални болести“.
Професионалните болести имат гранични
и припокриващи се територии с редица други
медицински специалности (пулмология, нервни
болести, клинична токсикология, кожни болести,
очни болести, ортопедия и травматология, УНГ
болести, рентгенология, клинична микробиология,
патологоанатомия и цитопатология, клинична
лаборатория и други). Специалистът по професионални болести е основният организатор, реализатор
и носител на отговорността на всички етапи от
лечебно-диагностичния процес на професионалната болест.
След преценка на лекуващия специалист по професионални болести и консултиращия специалист
с друга специалност, че професионалната болест
не е водеща, болният се насочва към съответния
специалист с друга специалност от извънболничната или болничната медицинска помощ (клиника/
отделение) и лечението продължава под контрола
на съответните специалисти в извънболничната
или болничната медицинска помощ.
ІІ. Основна характеристика на местата за
осъществяване на медицинската специалност
„Професионални болести“
1. Здравни и архитектурни изисквания за осъществяване на медицинската специалност „Професионални болести“
1.1. Лечебни заведения за извънболнична
помощ
Кабинетът по професионални болести включва:
помещение за прегледи с минимална площ 12
m2 и манипулационна с минимална площ 9 m2.
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Манипулационната се използва за извършване
на венозни и интрамускулни манипулации, превръзки и др. Манипулационната може да е обща
за няколко кабинета. Към кабинета по професионални болести има спомагателни задължителни
помещения – чакалня и санитарен възел, които
може да са общи за няколко кабинета.
1.2. Лечебни заведения за болнична помощ
1.2.1. Клиниката по професионални болести
може да съдържа териториално и административно обособени профилирани структури и по друга
медицинска специалност:
 отделение по професионални нервни и
мускулно-скелетни болести
 отделение по професионални белодробни
болести
 отделение по професионални интоксикации
 отделение по професионални УНГ болести
и отоневрология и др.
1.2.2. Отделението по професионални болести
може да съдържа териториално и административно обособени профилирани структури и по друга
медицинска специалност.
Клиниката/отделението по професионални
болести се базира на 10 – 20 и повече легла.
Помещенията в клиниката или отделението по
професионални болести са съгласно приложение
№ 1 от Наредба № 29 от 1999 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните
заведения за болнична помощ, диспансерите и
домовете за медико-социални грижи (ДВ, бр. 108
от 1999 г.).
2. Териториални връзки между структурите, осъществяващи медицинската специалност
„Професионални болести“, и останалите звена на
лечебните заведения
2.1. Клиниката или отделението по професионални болести разполага със специализирани
кабинети по функционална диагностика на дихателната система, по електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография, диагностика
на автономната нервна система, функционална
диагностика на УНГ и отоневрологични болести
(аудиометрия, импедансметрия, ринометрия, ларингостробоскопия), алергология и други.
2.2. Клиниката или отделението по професионални болести може да ползва специализирани
кабинети и звена за функционална диагностика,
образна диагностика, микробиологична диагностика, лабораторна диагностика, вкл. за тежки метали
и олигоелементи в биологични среди, инвазивни,
имунологични и други изследвания с разположена
на територията на лечебното заведение апаратура
или в други лечебни заведения.
2.3. Клиниката или отделението по професионални болести има функционални връзки с другите
структури на лечебното заведение.
3. Изисквания за оборудване на лечебните заведения, в които се осъществява на медицинската
специалност „Професионални болести“
3.1. Лечебни заведения за извънболнична помощ
Кабинетът по професионални болести се оборудва с медицинска кушетка, бюро, стол, сфигмоманометър, термометър, стетоскоп, чукче за
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рефлекси, теглилка, негативоскоп, капиляроскоп,
аудиометър – за тонална прагова аудиометрия,
спирометър, спешен шкаф с животоспасяващи
медикаменти, компютър със/без принтер.
3.2. Лечебни заведения за болнична помощ
Оборудване в клиниката/отделенито по професионални болести:
 ЕКГ
 спирометър
 електромиограф
 електроенцефалограф
 апаратура за кръвно-газов анализ
 за диагностика на автономната нервна система – капиляроскоп, термисторен термометър,
доплеров сонограф, лазерен доплеров флоуметър,
динамометър, хидродермометър, сфигмоманометър, пулсотахометър
 палестезиометър
 аудиометър за прагова и надпрагова тонална
аудиометрия
 за слухови евокирани потенциали, стволови
евокирани потенциали (ССЕП)
 за импедансметрия
 за отоневрологични изследвания
 за олфактометрия
 за густометрия
 за импедансметрия
 за ринометрия
 за ларингостробоскопия
 за кожни алергологични тестове
 за неспецифични и специфични бронхопровокационни тестове
 за алергологични провокационни тестове на
горни дихателни пътища
 друга апаратура и оборудване на територията на болницата, ползвана от структурите по
професионални болести, или по договор с друга
болнична (извънболнична) структура за осъществяване на инвазивни диагностични процедури
(като напр. при професионални белодробни
болести – ФБС, ТТАББ, ТТ, ТС, ТБББ и др.) с
последващи хистологични, цитологични, имунологични, минерологични, електронномикроскопски,
спектрофотометрични и други неинвазивни и
инвазивни изследвания
 задължителни консумативи и индивидуални
медицински изделия, офис техника – компютри,
принтери, скенери, копирна техника, връзка с
болничната информационна система и интернет.
ІІІ. Структури и персонал
1. Характеристики на структурите на лечебните заведения за осъществяване на медицинската
специалност „Професионални болести“. Нива на
компетентност.
1.1. Лечебни заведения за извънболнична помощ
Кабинет за специализирана медицинска помощ
по професионални болести в лечебни заведения
за извънболнична медицинска помощ се завежда
от лекар с придобита специалност по професионални болести.
1.2. Лечебни заведения за болнична помощ
Клиника/отделение по професионални болести
към лечебни заведения за болнична помощ.
Медицинската специалност „Професионални
болести“ се осъществява на следните нива на
компетентност:
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Първо ниво – не се предвижда за професионални болести
Второ ниво – отделение по професионални
болести – профилирано в зависимост от наличието
и броя на специалистите с друга допълнителна
медицинска специалност, сертифицирана следдипломна квалификация, специализирано апаратурно
оборудване и брой болнични легла. Отделението
разполага с най-малко 10 легла. В отделението
работят поне двама специалисти по професионални болести и поне един с друга медицинска
специалност по профила на отделението.
Трето ниво – клиника по професионални болести. Разкрива се в университетска болница с
10 – 20 и повече легла със или без профилирани
структури в зависимост от наличието и броя на
специалистите с втора медицинска специалност
и други следдипломни сертифицирани квалификации, напр. отделение по професионални нервни и мускулно-скелетни болести, отделение по
професионални белодробни болести, отделение
по професионални интоксикации, отделение по
професионални УНГ болести и отоневрология,
отделение по професионални алергични болести
и други. В клиниката работят поне 6 специалисти
по професионални болести и поне 4 специалисти
по професионални болести и различна втора медицинска специалност.
Във всяко звено могат да работят и лекари
без придобита медицинска специалност по професионални болести или специализанти, но само
под надзора и ръководството на специалист по
професионални болести.
2. Персонал в лечебните заведения, в които се
осъществява медицинската специалност „Професионални болести“.
2.1. Лечебни заведения за извънболнична помощ
В кабинета по професионални болести работят само лекари с придобита специалност по
професионални болести и медицински сестри.
Лекарят в кабинета по професионални болести
трябва да притежава и допълнителна квалификация да извършва и интерпретира специализирани
изследвания, като капиляроскопия, спирометрия,
тонална прагова аудиометрия, палестезиометрия и
други, след прекаран поне едномесечен курс или
индивидуално обучение по тези методики.
2.2. Лечебни заведения за болнична помощ
2.2.1. Клиниката по професионални болести
се ръководи от началник – хабилитирано лице с
призната специалност по професионални болести
и друга медицинска специалност, със стаж по
специалността не по-малко от 10 години.
2.2.2. Отделението по професионални болести
се ръководи от началник – лекар с призната специалност по професионални болести и допълнителна специалност по профила на отделението и
стаж по специалността не по-малко от 5 години.
2.2.3. Управлението на дейностите в клиниката/
отделението по професионални болести се осъществява от началника на клиниката или отделението
и старшата медицинска сестра.
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2.2.4. Началникът на клиниката/отделението
планира, организира, контролира и отговаря за
цялостната медицинска дейност, икономическата
ефективност, информационното осигуряване и
кадровата политика в клиниката или отделението.
2.2.5. Старшата медицинска сестра е с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или
„магистър“ по здравни грижи с препоръчителен
стаж в клиниката/отделението по професионални
болести поне 5 години.
2.2.6. Старшата медицинска сестра организира,
координира, контролира и отговаря за качеството
на здравните грижи за болните, както и за хигиенното състояние на клиниката/отделението по
професионални болести.
2.2.7. В клиниката/отделението работят лекари с
придобита специалност по професионални болести
или без придобита специалност по професионални
болести, но под ръководството на специалист по
професионални болести.
2.2.8. В специализираните кабинети на клиниката/отделението за функционална диагностика на
нервната, дихателната система, УНГ органите и
други (като кабинет за функционално изследване на
дишането, електроенцефалография, електромиография, диагностика на автономната нервна система,
алергологични изследвания, ултразвукова диагностика и др.) работят лекари със специалност по
професионални болести и медицинска специалност
по съответния профил, преминали необходимото
обучение и изпит съгласно утвърдените програми
по съответната високоспециализирана дейност.
3. Отговорности и задължения на медицинските
и немедицинските специалисти, които извършват
и/или пряко подпомагат диагностично-лечебния
процес, осъществяван от структурите на лечебните заведения
Отговорността и задълженията на специалистите
по здравни грижи се състоят в цялостно съдействие на лекаря в диагностично-лечебния процес
и обслужване на болните (следене за хигиенните
параметри в лечебното заведение, в лечебния
процес – обслужване на електронноинформационни системи, участие във визитации, следене за
хигиенно-диетичния режим на болните, осъществяване на манипулации, техническо подпомагане
при извършване на функционални диагностични
процедури и др.).
Немедицинските специалисти (химици, биохимици и др.), санитари и други със своите дейности
подпомагат косвено диагностично-лечебния процес.
ІV. Професионална дейност
1. Професионална дейност на лекарите, специалисти по професионални болести
1.1. В лечебно заведение за извънболнична
помощ
В лечебни заведения за извънболнична помощ специалистът по професионални болести
осъществява:
1.1.1. диагностично-лечебни медицински дейности по професионални болести – диагностично
уточняване на заболяването и провеждане на
адекватно лечение, вкл. на всички късни форми,
усложнения и последици на признати професионални болести, както и на свързани с труда болести;
наблюдение и консултации; дефиниране на стадия
на професионална болест. Лекарят осъществява
следните медицински дейности:
 снема медицинска анамнеза
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 извършва насочена професионална анамнеза,
включваща: прецизиране на професионалния маршрут на пациента, уточняване продължителността на
трудовия стаж по професии, на рисковите фактори
на работните места и трудовите процеси, на наличието на синергично действащи рискови фактори
 при прекратяване на работа на пациента – уточнява и съблюдава гратисния период
съгласно Списъка на професионалните болести
 запознава се с документацията, обективизираща професионалните рискове
 запознава се с медицинската и друга документация (ЛАК, епикризи, амбулаторни листове
от минали прегледи и други)
 извършва физикален преглед с акцент върху
органа/ите и системата/ите, които биха могли да
се увредят поради експозиция на професионални
рискови фактори
 осъществява диференцирани инструментални
изследвания в зависимост от рисковия/те фактор/и
и очакваните увреждания
 извършва специализирани консултации.
1.1.2. профилактични дейности: участие в предварителни медицински прегледи на постъпващи на
работа с професионални рискови фактори; ранна
диагностика на професионалните болести чрез
периодични медицински скринингови прегледи на
рискови контингенти в предприятията, регламентирани от законодателството; динамично проследяване на предклинични професионални увреждания
и диагностицирани професионални болести
1.1.3. медицинска експертиза на професионален характер на заболяване – чрез насочване към
комисия съгласно Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и
отчитане на професионалните болести.
При необходимост пациентът се насочва за
хоспитализация в клиника/ отделение по професионални болести в лечебно заведение за болнична
помощ за по-нататъшно диагностично уточняване
и съответно лечение.
1.2. В лечебно заведение за болнична помощ:
1.2.1. Професионалната дейност на лекаря при
стационарното обслужване на пациенти в клиниката/отделението по професионални болести включва:
 подробна медицинска анамнеза с акцент
върху професионалната анамнеза, запознаване
с документи, обективизиращи професионалния
маршрут и рисковите фактори на работното място
и трудовия процес
 физикален статус
 назначаване на необходими лабораторни и
параклинични изследвания, съобразени с диагностичния и диференциално-диагностичния план
 попълване на документация
 ежедневна визитация на пациента, интерпретация на резултатите от извършените изследвания,
контрол за изпълнение на назначенията от страна
на лекуващия лекар над специалистите по медицински грижи и немедицинския персонал
 отразяване в история на заболяването (ИЗ)
на динамиката на заболяването, извършените
диагностични процедури и провежданото лечение
 обсъждане на суспектните случаи за професионална болест в практически колегиум по
професионални болести (ПКПБ) към съответното
отделение/клиника.
Обсъждането в ПКПБ включва:
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 диагностика на професионална болест и
оповестяването є с Бързо известие за професионална болест до съответното териториално
поделение (ТП) на Националния осигурителен
институт (НОИ)
 насочване към трудово-експертна лекарска
комисия (ТЕЛК) за приемане/отхвърляне на професионална болест
 прецизиране на динамиката (стадия) на
заболяването с признат професионален характер
в посока прогресия, регресия или стациониране
на стадия
 медицинска експертиза.
Обсъждането на професионалния характер на
болестта в ПКПП се вписва в определен журнал.
1.2.2. В клиниката/отделението по професионални болести се осъществяват и консултативна,
и експертна дейност; обучение и подготовка на
специалисти по професионални болести; научна
дейност (клинична, експериментална и клиничноприложна) в областта на професионалните болести
и интердисциплинарните профили.
1.2.3. Методична и консултативна дейност: консултативна помощ на болнично, междуболнично
ниво и на Службите по трудова медицина; консултативна, методична дейност при предварителни и
периодични профилактични медицински прегледи
и препоръки за подобряване на дейностите съобразно последните постижения на българската и
чуждестранната медицинска наука и практика в
областта на професионалните болести.
1.3. При провеждане на дейности по отношение на пациенти с професионални болести в
лечебни заведения за извънболнична и болнична
медицинска помощ:
 Общопрактикуващите лекари, лекарите с
придобита специалност, различна от специалността
„Професионални болести“, и Службите по трудова
медицина (СТМ) при необходимост насочват бол
ни за консултация (диагностика и амбулаторно
лечение) и преценка на необходимостта от болнично лечение към лекари със специалност по
професионални болести.
 Когато при диагностично-терапевтичния
процес на професионално болните в кабинета за
специализирана извънболнична медицинска помощ
не може да се постигне очакваният ефект, пациентите се насочват за хоспитализация в болница
с клиники/отделения по професионални болести.
 Болните могат да постъпят за хоспитализация
в специализирана структура по професионални
болести на болницата само след консултация и
преценка от лекар с придобита специалност по професионални болести, работещ в същата структура.
 Пациенти с професионални увреждания се
насочват за хоспитализация в специализирани
структури по професионални болести след определен обем изследвания съобразно обсервираното
професионално заболяване.
 След изписването на болния от структурата
по професионални болести към съответното болнично лечебно заведение проследяването му се
осъществява от лекар с придобита специалност по
професионални болести, а при липса на такъв – от
общопрактикуващия лекар.
V. Критерии за качество на извършваната
дейност
Качеството на медицинската помощ се осигурява на основата на:
 широки теоретични познания и богат клиничен опит по професионални болести, постигнат
чрез непрекъснато следене на новостите за ефекта
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на известни и нови рискови фактори от работната среда и трудовия процес върху човешкия
организъм при спазване на правилата на добрата
медицинска практика
 чрез извършване на своевременна профилактика
 ефикасна и ефективна диагностично-лечебна
дейност и динамично наблюдение
 висока професионална квалификация на
персонала
 оценка чрез провеждане на стандартни анкети
сред пациентите.
VI. Специфични права и задължения на пациентите и другите потребители на медицински
услуги в областта на медицинската специалност
„Професионални болести“
1. В лечебните заведения за извънболнична
помощ пациентът с признато или обсервирано
професионално заболяване, който ще бъде хоспитализиран, подписва информирано съгласие, след
като се запознава с всички етапи на диагностичния
и лечебния процес.
2. В информираното съгласие пациентът се
запознава с изследванията, които ще му бъдат
извършени при необходимост, като дава писмено
своето информирано съгласие за провеждане на
такива изследвания, след подробно разясняване
на необходимостта и ползата, за диагнозата и за
определяне на лечебното поведение.
3. Пациентът е длъжен да спазва необходимите
изисквания за провеждане на изследването и правилата за вътрешния ред на лечебното заведение.
VII. Обществено здравеопазване
Като работещи в една от основните области на
общественото здравеопазване, специалистите по
професионални болести извършват ранна диагностика на професионалните болести при скрининг и
последващо периодично наблюдение. Дейностите
на специалистите по професионални болести повишават разкриваемостта и подпомагат националната
статистика на професионални болести.
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НАРЕДБА № 43
от 26 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на органи,
тъкани и клетки“ съгласно приложението.
(2) Дейността по имунологична подготовка
при трансплантация на органи, тъкани и клетки се осъществява при спазване на стандарта
по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни
заведения, в които се осъществява дейност по
имунологична подготовка при трансплантация
на органи, тъкани и клетки.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 2. Отменя се Наредба № 10 от 2003 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Имунологична подготовка при трансплантация на
органи, тъкани и клетки“ (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).
Министър: А.-М. Борисова
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Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ЗА ИМУНОЛО
ГИЧНА ПОДГОТОВКА ПРИ ТРАНСПЛАНТА
ЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
I. Общи положения
Медицинският стандарт цели осигуряване на
единни изисквания за постигане на високо качество
на имунологичната диагностика при трансплантация на органи, тъкани и клетки, отговарящо на
съвременното развитие на науката.
Стандартът не се прилага за дейности по
вземане, съхранение и предоставяне на стволови
клетки от пъпна връв за трансплантация, които се
осъществяват при спазване на стандарта по чл. 4,
ал. 1 от Закона за трансплантация на органи,
тъкани и клетки.
II. Изисквания към лечебните заведения, които
извършват дейност по имунологична подготовка
при трансплантация на органи, тъкани и клетки
II.1. Дейността по имунологична подготовка
при трансплантация на органи, тъкани и клетки се
осъществява в структури на лечебни заведения за
болнична помощ от трето ниво на компетентност
съгласно стандарта по клинична имунология.
II.2. Структурите по т. II.1 имат акредитация
от оторизирана международна организация по
тъканна съвместимост и/или имуногенетика за
съответните видове трансплантация и за следните
техники: органна трансплантация – типизиране
на реципиенти и донори, скрининг и определяне
на алоантителната специфичност, кросмач реакция; трансплантация на хемопоетични стволови
клетки – типизиране на реципиенти, родствени и
неродствени донори, донори за регистър, кръв от
пъпна връв, кросмач реакция.
II.3. Структурите по т. II.1 участват с научни
разработки на работещи в тях медицински специалисти в развитието на трансплантологията,
както и в подготовката и усъвършенстването на
медицински и немедицински персонал за тези
дейности.
II.4. Имунологичната диагностика на съответния донор реципиент се извършва в една и съща
структура.
III. Имунологична подготовка при трансплантация на органи
III.1. Реципиенти
III.1.1. Имунологичното изследване на даден
пациент преди трансплантация трябва да започне
със старателна анамнеза за възможни сенсибилизации (напр. хемотрансфузия, бременност).
III.1.2. Имунологичната подготовка на пациент,
нуждаещ се от орган за трансплантация, обхваща
изследване на HLA системата и доказване на
алоантитела.
III.1.3. HLA типизиране
ІІІ.1.3.1. Препоръчително е потенциалният
реципиент да бъде HLA типизиран двукратно,
използвайки 2 различни кръвни проби.
III.1.3.2. HLA типизиране за локусите HLA-А и
-В (клас I) трябва да се извърши чрез серологичен
лимфоцитотоксичен и/или чрез молекулярно-био
логичен метод. При необходимост се изследва HLAС локусът чрез молекулярно-биологичен метод.
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III.1.3.3. HLA типизиране за HLA-DRB1 и HLADQB1 локусите (клас II) трябва да се извършва
чрез молекулярно-биологични методи.
III.1.3.4. Ако резултатите от изследването на
HLA-А или -В или -DRB1 локусите покажат
само един алел от локус, трябва да се извърши
потвърдително типизиране чрез молекулярнобиологичен метод. Хомозиготност се доказва
само чрез изследване на фамилията посредством
молекулярно-биологични методи.
III.1.3.5. Записването на резултата от HLA типизирането задължително се съобразява с актуалната
номенклатура на Световната здравна организация
(СЗО) за факторите на HLA системата.
III.1.4. Доказване на алоантитела
III.1.4.1. При пациенти, нуждаещи се от трансплантация, преди включването им в регистрите
на Изпълнителната агенция по трансплантация се
изследва наличието на HLA антитела. За трансплантация на бъбреци и панкреас изследванията
се повтарят периодично (най-малко 2 пъти в
годината).
III.1.4.2. След сенсибилизиращи събития (напр.
хемотрансфузия, бременност) и след необратимо
отхвърляне на органа периодично се изследва
наличието на HLA антителата.
III.2. Трупен донор
III.2.1. Имунологичното изследване на трупен
донор обхваща HLA типизиране и проверка на
кръвна група АВО.
III.2.2. HLA типизиране
III.2.2.1. аналогично на т. III.1.3.1
III.2.2.2. аналогично на т. III.1.3.2
III.2.2.3. аналогично на т. III.1.3.4.
III.3. Жив донор
III.3.1. Входящите критерии за жив донор са
съвместимост по АВО с проспективния реципиент
на органи и съобразяване на данните от инфекциозния статус.
III.3.2. HLA типизиране
III.3.2.1. аналогично на т. III.1.3.1
III.3.2.2. аналогично на т. III.1.3.2
III.3.2.3. аналогично на т. ІІІ.1.3.4
III.4. Проба за кръстосана реактивност (кросмач
реакция). Проверката на съвместимостта при избора
на жив донор или на реципиенти за трупен донор
се извършва чрез серологична кръстосана проба
между реципиента/ите и проспективния жив/трупен
донор посредством флоуцитометричен метод или
друг високочувствителен тест. Пробата за кръстосана
реактивност трябва да се извърши с пресен серум.
При доказани HLA антитела у реципиента пробата
се извършва и с исторически серум/и.
III.5. Избор на двойка донор/реципиент при
трансплантация на органи от медицинска гледна
точка.
III.5.1. Преди всичко се проверят съвместимостта на кръвната група, съвместимостта на
инфекциозните маркери, кросмач реакцията и
степента на тъканна съвместимост в тясна и точна
зависимост с трансплантацията.
III.5.2. Имунологична диагностика при трансплантация от трупни донори.
III.5.2.1. Имунологичната диагностика обхваща проверка на кръвната група на донора, HLA
типизиране и проба за кръстосана реактивност.
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III.5.2.2. Имунологичната преценка за избора
на двойката донор/реципиент се базира на степента на тъканната съвместимост, резултата от
кросмач реакцията и имунологичната информация
за реципиента (предишна сенсибилизация и HLA
несъвместимост при предишни трансплантации).
III.5.3. Имунологична диагностика при трансплантация от живи донори.
III.5.3.1. Преди всичко се проверява изчерпателността на необходимата информация за имунологична съвместимост на избраната двойка жив
донор/реципиент на орган съобразно т. III.4 и да
се допълни при необходимост с нова информация
и изследвания.
III.5.3.2. Потвърждаване на имунологичната
съвместимост на избраната двойка жив донор/
реципиент непосредствено преди трансплантацията
чрез повторение на кросмач реакцията съобразно
т. III. 4. Серум трябва да се получи от прясно
взета кръвна проба.
IV. Имунологична подготовка при алогенна
трансплантация на костен мозък и периферни хемопоетични стволови клетки и стволови клетки
от пъпна връв
IV.1. Търсене на донор
Имунологичното търсене на донор трябва се
изиска от лекуващия пациента лекар-специалист.
Имуногенетичното търсене на донор се извършва
от специалисти с опит в областта на търсене на
родствени и неродствени донори. HLA типизирането се извършва в лечебно заведение, което
отговаря на изискванията на този стандарт.
IV.2. Стратегия на търсене
IV.2.1. Дефиниция
Търсене на донор във фамилия (ТДФ) е търсенето при братя, сестри и родители.
Разширено търсене на донор във фамилия
(РТДФ) е търсенето при останалите кръвни родственици на пациента.
Търсене на донор по регистър (ТДР) е търсенето
сред неродственото население, т.е. при национални
(Български регистър на донори на костен мозък)
и интернационални регистрирани донори (Bone
marrow donors worldwide – BMDW).
IV.2.2. Видове търсене
IV.2.2.1. Търсене на донор във фамилия
Търсенето на донор задължително започва с
ТДФ. Наред с братята и сестрите да се изследват и родителите на пациента, за да може да се
определят недвусмислено майчиният и бащиният
HLA-A, -B, -DRB1, хаплотип на пациента чрез
сегрегационен анализ.
В случай, че ТДФ е безрезултатно, във фиша
с резултатите се информира лекуващият лекар за
възможността и шанса за успех на РТДФ.
Ако в семейството се установи само един
частично HLA съвместим донор, лицето, изискало
търсенето, изяснява съвместно с трансплантационното звено дали този донор е подходящ за
пациента или търсенето трябва да продължи под
формата на РТДФ и/или ТДР.
IV.2.2.2. Разширено фамилно търсене и търсене
на донор по регистър.
За пациенти от европеидната популация ТДР
има значително по-висок шанс за успех (80 %),
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отколкото РТДФ (< 10 %). Поради това след
неуспешно ТДФ търсенето на донор би трябвало
да продължи само под формата на ТДР.
РТДФ и ТДР се предприемат паралелно, в
случай че:
 трансплантацията на хемопоетични стволови
клетки (ТХСК) е спешна по клинични показатели
или
 шансът за успех на ТДР и РТДФ е почти еднакво ограничен (Таблица № 1а и Таблица № 1б)
поради много ниската HLA фенотипна честота
(редки алели или хаплотипи) на реципиента.
IV.2.2.3. Търсене на съвместима единица кръв
от пъпна връв
За пациенти с редки алели и хаплотипи, при
които вероятността за намиране на HLA съвместим
донор е малка, както и при клинични показатели за спешна трансплантация, паралено започва
търсене и на съвместима единица/единици кръв
от пъпна връв.
IV.3. Значение на HLA съвместимостта за
избор на донор.
IV.3.1. Основни антигени на тъканната съвместимост.
Решаващо за клиничния успех на алогенните
трансплантации е дарителят и пациентът да са
съвместими напълно или в голяма степен по
основните антигени на тъканна съвместимост
(HLA антигени).
IV.3.2. HLA идентичност
Под понятието HLA идентичност се разбира
пълно съвпадение между донора и реципиента
по аминокиселинни секвенции на антигените,
кодирани от HLA -A, B, C, DRB1, DQB1 гените.
От една страна, HLA идентичност се приема,
когато донор и реципиент са кръвни родственици
и според сегрегационния анализ са наследили един
и същ бащин и майчин HLA хаплотип, т. нар.
генотипна HLA идентичност. В други случаи HLA
идентичност се доказва посредством секвениране
на всички гореспоменати гени, т. нар. фенотипна
HLA идентичност.
IV.3.3. HLA съвместимост
За изхода на трансплантацията са предиктивни
полиморфизмите на гените HLA-A, -B, -C, -DRB1,
-DQB1. В случай, че повече донори са съвместими
с пациента по отношение на следните локуси:
HLA-A, -B, -C,-DRB1, -DQB1, типизирането на
HLA-DРB1 локуса може да доведе до допълнителен избор на донор.
Като HLA съвместими се определят двойки
от донор и реципиент, които при използване на
предпочитания метод за изследване са съвместими
по отношение на трансплантационно значимите
HLA локуси (A, B, C, DRB1, DQB1).
IV.3.4. Частична HLA съвместимост
Ако за даден пациент няма HLA съвместим донор, може при определени клинични обстоятелства
(спешна трансплантация, поради непосредствен
риск от неблагоприятен изход на основното заболяване), да се приеме частично HLA съвместим донор,
което означава донор, който при използването на
препоръчания метод за тестуване е различен по
един или повече трансплантационно значим HLA
алел (A, B, C, DRB1, DQB1) с пациента.
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IV.3.5. Ако за пациент има на разположение
повече от един донор с еднаква степен на съвместимост по отношение на HLA критериите за избор,
се вземат под внимание следните допълнителни
критерии за избор на окончателен донор:
 пол: ако е възможно за пациент мъж да се
избегне женски донор,
 възраст: по-млади донори са за предпочитане
пред по-възрастни,
 CMV статус: ако е възможно за CMV-негативен пациент да се избере CMV-негативен донор,
 АВ0 кръвна група: предимство имат донор и
реципиент с една и съща АВ0 кръвна група.
IV.4. HLA типизиране и търсене на донор
IV.4.1. ТДФ и РТДФ
IV.4.1.1. Първоначални изследвания:
Пациентите, техните братя, сестри и родители
е задължително да бъдат тестувани за HLA-A, -B,
-DRB1 локусите.
IV.4.1.2. Потвърдително HLA типизиране:
След успешни ТДФ/РТДФ е задължително да
се извърши HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 изследване с висока разграничителна способност на
реципиента и неговия потенциален донор с нови
кръвни проби, преди ТХСК.
IV.4.2. ТДР
IV.4.2.1. Първоначални изследвания
Доброволците, включени в регистъра на неродствени донори на костен мозък и/или периферни
стволови клетки, трябва задължително да бъдат
HLA типизирани за HLA-A, -B, -DRB1 локусите
в структура на лечебно заведение, което отговаря
на изискванията на този стандарт.
IV.4.2.2. Стволови клетки от кръв от пъпна връв.
4.2.2.1. Единиците кръв от пьпна врьв трябва
да бъдат изследвани първоначално по HLA-A, -B,
-DRB1 локусите в структура на лечебно заведение,
което отговаря на изискванията на този стандарт.
4.2.2.2 . Потвърдителното типизиране се извършва с нова проба, взета от съчлененото с единицата
сакче с молекулярно-биологичен метод с висока
разграничителна способност по HLA-A, -B, -DRB1
локусите. При необходимост се изследват HLA-C
и DQB1 локусите.
4.2.2.3. Приемливи са различия по 1 или 2
HLA-A, -B, -DRB1 антигена/алела
IV.4.3. HLA потвърждаващ тест на пациента
Преди започване на ТДР трябва да се проведе
задължително молекулярно-биологично HLA-A,-B,
-C, -DRB1, -DQB1 тестуване на пациента с висока
разграничителна способност (на алелно ниво).
Преди трансплантация HLA типизирането се
повтаря в структура на лечебно заведение, което
отговаря на изискванията на този стандарт, с наново взета кръвна проба от пациента.
IV.4.4. HLA потвърждаващ тест на потенциален донор.
При наличие на HLA-A,-B,-DRB1 съвместим
потенциален донор се извършва разгърнато HLA
(A,-B,-C, -DRB1, -DQB1) типизиране на алелно
ниво. Изискването на кръвна проба от частично
HLA съвместим донор за допълнително разгърнато
типизиране се преценява, когато няма подходящ
HLA съвместим донор.
Потвърждаващото типизиране на потенциални донори се извършва с нова кръвна проба по
молекулярно-биологични методи в структура на
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лечебно заведение, което отговаря на изискванията
на този стандарт. Тестуване на HLA-DPB1 локуса
може да се извърши в случай, че са на разположение повече HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1
съвместими донори.
IV.5. Изисквана разграничителна способност
на HLA типизирането.
IV.5.1. Методи за HLA типизиране
IV.5.1.1. Конвенционална серология (микролимфоцитотоксичен тест)
Серологичният HLA тест е с по-ниска разграничителна способност. Могат да се различат
основни антигенни групи, напр. В40, и подгрупи
напр. В40 (60) и В40 (61).
IV.5.1.2. Молекулярно-биологично HLA типизиране/полимеразно-верижна реакция (PCR) с
праймери, специфични за дадена секвенция (SSP);
с олигонуклеотидни проби, специфични за дадена
секвенция (SSOP); секвениране (SBT).
В зависимост от праймерите/сондите, PCR-SSP
или PСR-SSOP могат да имат определено ниво на
разграничаване, което:
 позволява определяне на серологичните групи
и подгрупи, т. нар. ниско разграничително ниво,
 позволява определяне на индивидуалните
алели, т. нар. типизиране с висока степен на
разграничаване.
Най-прецизната високоразграничителна техника е ДНК секвенирането. Тя позволява да се
идентифицират и да се характеризират нови HLA
алели.
IV.5.1.3 .Съответствие между молекулярно-биологични резултати и серологичните им еквиваленти
Многобройни алели могат да се причислят към
една и съща серологично определена основна група
или подгрупа (Таблица № 2a и Таблица № 2б). За
други алели засега не е известен серологичен еквивалент, тъй като или не е правено серологично
тестуване, или съответните референтни клетъчни
линии показват реакция, която не позволява еднозначна интерпретация със засега произвежданите
типизиращи серуми и моноклонални антитела.
IV.5.2.HLA-А, -В типизиране
IV.5.2.1. Общи положения
В случай, че по основните HLA-A, -B алелни
групи, определени с ниско разграничителни техники
(Таблица № 3), не може да се направи преценка на HLA-A, -B съвместимостта, в рамките на
ТДФ, РТДФ и ТДР, необходимо е да се извърши
типизиране с техника с по-висока разграничителна
способност.
При първоначално изследване на пациента и
неговите кандидат-донори структурата, извършваща
HLA типизирането, трябва да прецени в съответствие с данните от Таблица № 3 дали:
· HLA-А, -В да се определят серологично и
проблемните случаи след това да се изяснят с
молекулярно-биологичен тест,
· HLA-A, -B да се тестуват молекулярно-био
логично.
Преди започване на ТДР е необходимо HLA-A,-B
типизиране на пациента с висока разграничителна способност (Таблица № 4). Потвърждаващото
типизиране в рамките на РТДФ и ТДР, както и
при ТДФ, когато не може еднозначно да се опре-
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дели HLA идентичност въз основа на хромозомно
унаследяване, се извършва чрез методи с висока
разграничителна способност.
IV.5.2.2. Констативен протокол (Номенклатура)
Резултатите от HLA типизирането с ниска
разграничителна способност се представят в констативния протокол чрез двоен код (Таблица № 3).
Означението * (звездичка) след локуса показва
молекулярно-биологични данни. HLA-В*15 и -B*40
групите трябва да се специфицират по-тясно по
отношение на отделните антигенни подгрупи чрез
прилагането на молекулярно-биологична техника.
Дефиниране на В*15 и B*40 подгрупи
Таблици № 2а и № 2б показват, че за голям брой
В*15 и B*40 алели досега не е познат серологичен
еквивалент. От друга страна, никога не може да
се изключи, че използваните за идентификация
на подгрупите реагенти (праймери при PCR-SSP
и олигонуклеотидни сонди при PCR-SSOP) определят алели, които нямат серологичен еквивалент.
Възможността молекулярно-генетичните данни
относно B*15 и B*40 подгрупите да се преведат
на езика на серологията значително улеснява
комуникацията между клиницисти и имунолозиимуногенетици.
IV.5.3. HLA-C,-DRB1, -DQB1 типизиране
В рамките на ТДФ и РТФД по правило е достатъчно молекулярно генетично HLA-C, -DRB1,
-DQB1 типизиране с ниска разграничителна
способност (Таблица № 4). Ако ниската разграничителност не позволява еднозначно решение,
напр. за HLA хомозиготност на пациента, както и
когато не може еднозначно да се определи HLA
идентичност въз основа на хромозомно унаследяване, е необходимо HLA типизиране с висока
разграничителна способност.
Преди започване на ТДР е необходимо HLA-C,
-DRB1, -DQB1 типизиране на пациента с висока
разграничителна способност (Таблица № 4). Потвърждаващото типизиране в рамките на РТДФ
и ТДР се извършва чрез методи с висока разграничителна способност.
На всяка структура се препоръчва да извършва
типизиране чрез PCR-SSP или PCR-SSOP метод,
чрез които да се определят всички публикувани
алели, както и SBT метод за типизиране с висока
разграничителна способност, в случай на неразграничима алелна комбинация или възможно
наличие на нов алел. При това на всяка структура
се дава право на избор сама да развива своята
стратегия за типизиране (напр. използване главно
на PCR-SSP или PCR-SSOР метод), да определя
честите за съответната популация алели и само
при необходимост – по-рядко срещаните алели.
IV.6. Приемливи HLA различия
IV.6.1. Общи критерии за решение
В случай, че няма или в момента не е на
разположение HLA съвместим донор, може при
определени клинични обстоятелства да се приеме
частично HLA съвместим донор. Решението да се
акцентира върху даден частично HLA съвместим
донор зависи от:
 степен на HLA различието: секвенционна
хомоложност на различните HLA гени, посоката
на имунологична реакция: на трансплантата срещу
реципиента GvH- и/или реакция на реципиента
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срещу присадката HvG-направление (напр. налице
е констелация: пациент HLA-В27 хомозиготен /
донор HLA-В27, -В44 хетерозиготен за HLA-В
локус – няма несъвместимост в GvH направление,
но има 1 несъвместимост в HvG направление),
 основно заболяване и клинична спешност на
трансплантацията,
 възраст на пациента,
 съпровождащи основното заболяване и предхождащата терапия усложнения и други страдания
при пациента, т. нар. коморбидност,
 достъпен източник на стволови клетки (костен
мозък, периферна кръв, пъпна връв),
 възможности за добиване на трансплантат с
висок брой хемопоетични стволови клетки (CD34+),
 възможности и показания за Т-клетъчна деплеция на трансплантата,
 интензитет на кондициониращия режим,
 избрания медицински протокол за профилактика на реакцията на присадка срещу приемател
(GvHD),
 донорно-реципиентна NK-алореактивност,
наличие на активиращи KIR-рецептори у донора.
IV.6.2. Пациенти с малигнени хематологични заболявания (левкемии, миелодиспластичен
синдром, малигнени лимфоми, вкл. плазмоцитом)
Препоръки за приемливи HLA различия могат
да се дадат само за пациенти, които след миелоаблативно кондициониране получават неманипулиран трансплантат.
IV.6.2.1. Частично HLA съвместими родствени
донори
Частично HLA съвместим родствен донор може
да се предпочете, когато няма на разположение
за момента HLA съвместим неродствен донор. В
такъв случай съществува консенсус, че в родствена констелация донор/реципиент, по принцип, е
приемливо едно HLA различие (главна група или
подгрупа) на локус HLA-А или HLA-В или HLA-C
или HLA-DRB1 или HLA-DQB1 в GvH- и/или
HvG-направление. Например A*02 vs.A*03, B*07 vs.
B*27, B*40(60) vs. B40(61), DRB1*01 vs. DRB1*03,
DRB1*15 vs. DRB1*16 или DQB1*02 vs. DQB1*03
(Таблици № 3 и 4). Тези предварителни данни
не изключват възможността при индивидуални
случаи да се привлекат донори с несъвпадение
по повече локуси.
IV.6.2.2. Частично HLA съвместими неродствени донори
Ако при клинични показания за неотложна
трансплантация няма на разположение подходящ
родствен и/или HLA съвместим неродствен донор,
за всеки пациент индивидуално следва лекуващият
лекар заедно със специалистите трансплантолози и
имунолози да преценят дали е приемлив частично
HLA съвместим неродствен донор. Допустимо е
само едно различие на HLA-А, -В, -C, или -DQB1
локус, при което въпросните HLA алели по възможност трябва да покажат аминокиселинна
секвенционна хомоложност на алелните секвенции.
Всяко допълнително несъвпадение по следващ
локус понижава общата преживяемост (OS) с
10 %. Следва да се има предвид възможността за
трансплантация с една или повече единици кръв
от пъпна вена като алтернатива.
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IV.6.3. Пациенти с вроден тежък комбиниран
имунен дефицит (ТКИД)
При тези заболявания рискът от отхвърляне е
нисък, а рискът от GvHD е много висок. Поради
това HLA различията в HvG направление могат
да се игнорират.
Непосредствено след поставяне на диагнозата
стратегията за търсене на донор трябва да се съгласува с трансплантационно звено. Изборът на
донор се ръководи и се съобразява с публикуваните
данни от проучвания в акредитирани трансплантационни центрове. При ТКИД може да се приемат
и HLA хаплоидентични родствени донори (напр.
баща или майка). При такива донори се прави Т- и
В- клетъчна деплеция за профилактика на GvHD.
IV.6.4. Пациенти с други немалигнени заболявания с неблагоприятна прогноза, като: придобита
тежка апластична анемия, анемия на Fanconi,
кортикорезистентна анемия на Blackfan-Diamond,
резистентен на G-CSF синдром на Kostmann,
хомозиготна форма на β-таласемичен синдром,
пароксизмална нощна хемоглобинурия и някои
вродени дефекти в обмяната на веществата.
По принцип се предпочита трансплантация от
фамилно съвместим донор с материал от костен
мозък. Дори при наличие на напълно съвместим
донор рискът от отхвърляне на трансплантата е
повишен. Оттук, за разлика от малигнените заболявания на хемопоезата, диапазонът за приемане
на HLA различия в HvG и в GvH направление е
ограничен.Изключение представлява вродената
тежка апластична анемия, при която може да се
приеме напълно съвместим неродствен донор при
млади пациенти (<40 г.) с много неблагоприятна
прогноза. При Fanconi и таласемия може да се
трансплантира кръв от пъпна връв със значително
повишен риск. Следва индикациите за трансплантация да се преценяват индивидуално, в зависимост
от тежестта на заболяването, рисковете от манипулацията, в контекста на очаквания дълготраен
ефект (напр. прогностичен клас по Pesaro при
таласемия, риск от друго малигнено заболяване
при Fanconi).
IV.7. Значимост на клетъчните тестове, на
серологичната кросмач реакция и на тестуването
на второстепенни антигени на тъканната съвместимост, цитокинови гени, техните промотори и
KIR гените.
В случай, че донор и реципиент са HLA различни, се препоръчва кросмач проба, с цел да се
изключат/докажат при пациента преформирани
специфични за донора антитела. При положителна кръстосана проба трансплантационният екип
преценява най-приемливия сред потенциалните донори. Тестуването на малките антигени на тъканна
съвместимост (mHAg) не се препоръчва за избор
на донор, поради това че повечето от тях не са
достатъчно дефинирани при човека. Клиничното
значение на изследването на вече дефинираните
mHAg (например CD31, HA-1 до HA-P) не е с
доказано значение при избора на донор.
Изследването на полиморфизма на цитокиновите гени, техните промотори и KIR гените за
момента не се прилага като задължителен критерий
при имуногенетичен избор на донор.
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ІV.8. Изследване на химеризъм. Преди трансплантацията трябва да се запази ДНК на донора
и реципента за изследване на химеризъм в следтрансплантационния период.
Таблица № 1а към т. IV.2.2.2. Редки HLA-A,B,-DRB1 алели в българската популация (n=204)
HLA алел

Алелна
честота

HLA алел

Алелна
честота

A*36

0.0049

B*45

0.0025

A*43

0.0025

B*47

0.0098

A*66

0.0025

DRB1*
09:01

0.0049

A*80:01

0.0025

DRB1*12

0.0074

Таблица №1б към т. IV.2.2.2. Редки HLA-A, -B,
-DRB1 хаплотипи в българската популация (n=204)
Хаплотип

Хаплотипна честота

A*02-B*35-DRB1*01

0.0217

A*02-B*35-DRB1*11

0.0028

A*24-B*35-DRB1*04

0.012

A*24-B*38-DRB1*16

0.0074

A*24-B*52-DRB1*15

0.0074

A*03-B*35-DRB1*11

0.0123

A*03-B*35-DRB1*03

0.0074

A*03-B*51-DRB1*13

0.0098

A*24-B*07-DRB1*11

0.0098

A*01-B*40-DRB1*14

0.0098

A*23-B*51-DRB1*11

0.0089

A*23-B*44-DRB1*11

0.0057

A*32-B*40-DRB1*11

0.0074

A*24-B*51-DRB1*04

0.0025

А*24-B*51-DRB1*13

0.0025

Хаплотипи на редки алели в българската популация
Хаплотип

Хаплотипна
честота

1

2

A*02:11 B*41:01 DRB1*03:01

0.0091

A*02:17 B*35:03 DRB1*01:011

0.0091

A*02:01 B*18:01 DRB1*13:15

0.0091

A*02:01 B*18:03 DRB1*01:01

0.0091

A*02:01 B*73:01 DRB1*11:04
A*23:01 B*35:08 DRB1*03:01

0.0091
2

0.0091
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2

3

A*23:01 B*35:08 DRB1*11:04

0.0091

B*15:37

B*15:89

A*24:02 B*27:07 DRB1*04:02

0.0091

B*15:51

B*15:90

A*24:02 B*27:07 DRB1*11:01

0.0091

B 15(71)

B*15:91

A*30:04 B*50:01 DRB1*03:01

0.0091

B*15:10

B*15:92

A*32:01 B*40:02 DRB1*04:10

0.0091

B*15:18

A*33:01 B*44:06 DRB1*03:01

0.0091

B*15:93

A*80:01 B*47:01 DRB1*03:01
0.0091
Таблица № 2а към т. IV.5.1.3. Серологични
еквиваленти на HLA-B*15
B15 (62)

B15 (72)

1

Таблица № 2б към т. IV.5.1.3. Серологични
еквиваленти на HLA-B*40 алелите
B40 (60)

Без серологичен еквевалент

Без серологичен

B*40:01:01

B*40:08

еквивалент

B*40:01:02

B*40:12

3

B*40:01:03

B*40:13

B*40:01:04

B*40:15

B*40:01:05

B*40:18

B*40:07

B*40:19

B*40:10

B*40:21

B*40:14:01

B*40:23

B*40:14:02

B*40:24

B*40:14:03

B*40:25

B*40:31

B*40:28

B*40:34

B*40:30

B*40:48

B*40:32

B*40:54

B*40:33

2

B*15:01:01:01 B*15:03

B*15:23

B*15:01:02

B*15:46

B*15:36

B*15:01:03

B15 (75)

B*15:38

B*15:01:04

B*15:02

B*15:40

B*15:01:05

B*15:08

B*15:42

B*15:04

B*15:11:01

B*15:43

B*15:05

B*15:11:02

B*15:44

B*15:06

B*15:21

B*15:47

B*15:07

B*15:31

B*15:49

B*15:15

B15 (76)

B*15:50

B*15:20

B*15:12

B*15:53

B40 (61)

B*40:36

B*15:24

B*15:14

B*15:54

B*40:02:01

B*40:37

B*15:25

B*15:19

B*15:56

B*40:02:02

B*40:38

B*15:27

B15 (77)

B*15:57

B*40:03

B*40:40

B*15:30

B*15:13

B*15:60

B*40:04

B*40:42
B*40:43

B*15:28

B15

B*15:61

B*40:06:01:01

B*15:32

B*15:29

B*15:62

B*40:06:01:02

B*40:44

B*40:09

B*40:45

B*40:11

B*40:46

B*40:16

B*40:49

B*40:20

B*40:51

B*40:27

B*40:52

B*40:29

B*40:55

B*40:35

B*40:57

B*15:34

B*15:33

B*15:63

B*15:35

B *15:52

B*15:64

B*15:45

B *15:55

B*15:65

B*15:39

B *15:58

B*15:66

B*15:48

B *1578

B*15:67

B*15:58

Нулеви алели

B*15:68

B*15:70

B*15:01:01:02N

B*15:69

B*15:71

B*15:26

B*15:72

B*15:73

B*15:79N

B*15:75

B*15:82

B*15:94N

B*15:76

B*40:50
B*40:53
B*40:56
B40:05

B*15:84

B*15:77

B*40:05

B15 (63)

B*15:81

B40

B*15:16

B*15:83

B*40:47

B*15:17:01:01

B*15:85

B41

B*15:17:01:02

B*15:86

B*40:39

B 15(70)

B*15:87

Нулеви алели

B*15:09

B*15:88

B*40:22N
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Таблица № 3 към IV.5.2.1. Изискваща се разграничителна способност за HLA-A, -B тестуването
Ниво на разграничаване
Ниско
HLA-A

HLA-A

2

Ниво на разграничаване
Ниско

HLA-B

3
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Таблица № 4 към т. IV.5.2.1. HLA-DRB1, -DQB1
специфичности, които трябва да се определят при
търсене на донор

Високо

HLA-B

1

ВЕСТНИК

4

DRB1*

Високо

DQB1*

DRB1*

DQB1*

01

07

01:01-01:10

07:02-07:38

01

02

01:01-01:12

02:01-02:03

02

08

02:01-02:75

08:01-08:22

03

03

03:01-03:28

03:01-03:15

03

13

03:01-03:14

13:01-13:13

04

04

04:01-04:52

04:01-04:02

11

14 (64)

11:01-11:21

14:01-14:06

07

05

07:01, 07:03-07:09 05:01-05:04

23

14 (65)

23:01-23:12

08

06

08:01-08:30

24

15 (62)

24:02-24:49

09

09:01-09:04

25

15 (63)

25:01-25:04

10

10:01

26

15 (70)

26:01-26:23

11

11:01-11:54

29

15 (75)

29:01-29:11

12

12:01-12:11

30

15 (76)

30:01-30:12

13

13:01-13:67

31

15 (77)

31:01-31:11

32

18

32:01-32:08

18:01-18:20

14

14:01-14:48

33

27

33:01-33:07

27:01-27:27

15

15:01-15:16

34

35

34:01-34:06

35:01-35:56

16
7087

16:01-16:08

36

37

36:01-36:04

37:01-37:08

43

38

43:01

38:01-38:10

66

39

66:01-66:04 39:01-39:32

68

40 (60)

68:01-68:27

69

40 (61)

69:01

74

41

80

42

15:01-15:96

06:01-06:23

НАРЕДБА № 44
от 26 август 2010 г.

40:01-40:57

за утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична имунология“

74:01-74:10

41:01-41:06

80:01

42:01-42:06

Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Клинична имунология“
съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт се определят:
1. основните характеристики на специалността „Клинична имунология“;
2. нивата на компетентност на лабораториите
и на другите структури, които осъществяват
дейност по специалността „Клинична имунология“ в лечебните заведения за болнична и
за извънболнична помощ;
3. основните изисквания към лабораторията
по клинична имунология (персонал, устройство,
дейност, контрол, документиране, задължителен
и оптимален обем лабораторни показатели,
апаратура, аналитични принципи);
4. основните изисквания към кабинетите,
отделенията и клиниките по клинична имунология в лечебните заведения (устройство,
задължителни дейности, персонал).
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по клинична
имунология от установеното с изискванията
на тази наредба.

44

44:02-44:40

45

4501-45:07

46

46:01-46:04

47

47:01-47:05

48

48:01-48:10

49

49:01-49:03

50

50:01-50:04

51

51:01-51:37

52

52:01-52:06

53

53:01-53:09

54

54:01-54:03

55

55:01-55:16

56

56:01-56:15

57

57:01-57:09

58

58:01-58:10N

59

59:01

67

67:01, 67:02

73

73:01

78

78:01-7805

81

81:01, 81:02

82

82:01, 82:02

83

83:01
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 80
от Закона за здравето и отменя Наредба № 7
от 12 април 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична и лабораторна
имунология“ (ДВ, бр. 39 от 2006 г.).
Министър: А.-М. Борисова
Приложение
към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ“
Раздел I
Основни характеристики на специалността „Клинична имунология“
1. Клиничната и лабораторната имунология е
основна медицинска специалност и научна дисциплина, която включва:
1.1. Изследване на имунната система на човека
в норма и патология – специфичен диагностичен
процес, основан на данните от анамнезата, сегашното състояние и приложеното до момента
лечение, извършвани от лекар със специалност
клинична имунология с цел определяне на предполагаемата диагноза и назначаване на необходимите изследвания.
1.2. Изследване на имунната система на човека при норма и патология чрез прилагането
на специфични имунологични методи и тяхната
интерпретация.
1.3. Определяне на индикациите за имуномодулираща терапия, лекарствено мониториране,
мониториране на активността на болестния процес,
засягащ имунната система.
1.4. Определяне на прогнозата на болестта.
Диспансеризация и продължително наблюдение.
2. Основна цел на тази специалност е осигуряването на съвременна, надеждна информация
за ранна диагноза на нарушенията, свързани с
имунната система, проследяване на ефекта от
приложеното лечение, контрол на динамиката
на болестния процес, ефективна профилактика,
оценка на степента на възстановяване на здравето
и трудоспособността.
3. Клиничната имунология е специалност с
интердисциплинарен характер, взаимодействащ
с всички останали медицински специалности. В
същото време специфичността на методите на имунологията (обект на лабораторната имунология) и
на широкия контингент от болни определят някои
специфични изисквания към дейността:
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3.1. обща валидност на задължителните норми
на специалността независимо от вида на лечебното заведение;
3.2. участие на лекар със специалност клинична
имунология на всички етапи от изследването на
пациента – назначаване и провеждане на изследването, поставяне на диагнозата, избор на лечение,
проследяване на ефекта на терапията;
3.3. провеждането и интерпретацията на имунологичните изследвания трябва да се извършва
под контрола на лекар със специалност клинична
имунология, независимо от вида на лечебното
заведение;
3.4. задължителен (минимален) обем показатели
и апаратура за имунологичните лаборатории и клиники (отделения), осъществяващи специализирана
извънболнична и болнична помощ в България;
3.5. препоръчваните методологични и аналитични принципи за осъществяване на дейността
за постигане на максимално високо качество на
изследване, възпроизводимост на резултатите и
унифициране на интерпретацията им.
Раздел II
Нива на компетентност
1. Лаборатория по клинична имунология – самостоятелно лечебно заведение или част от структурата на лечебно заведение за извънболнична
помощ.
1.1. Необходим брой кадри
– минимум един лекар със специалност „Клинична имунология“ на основен трудов договор
– минимум един професионалист по здравни
грижи на основен трудов договор
1.2.Необходима квалификация – съгласно раздел III, т. A „Персонал“
1.3. Компетентност и обем дейност:
– вид показатели – съгласно раздел III, т. Д.1.
„Задължителен (минимален) обем показатели за
лаборатория по клинична имунология“:
– обхват изследвания – минимум 1000 годишно.
1.4. Необходима апаратура – съгласно раздел
III, т. Д.2 „Задължителна (минимална) лабораторна
апаратура“
2. Кабинет по клинична имунология – част от
структурата на лечебно заведение за извънболнична помощ.
2.1. Необходим брой кадри – съгласно раздел
IV, т. 1.4 „Персонал“
2.2. Необходима квалификация – вж. т. раздел
III.A „Персонал“
2.3. Дейност – съгласно раздел IV, т. 1.3 „Задължителни дейности“
2.4. Необходимо оборудване – съгласно раздел
IV, т. 1.2 „Оборудване“
3. Изисквания към лаборатория по клинична
имунология от второ ниво на компетентност в
лечебни заведения за болнична помощ.
3.1. Необходим брой кадри
– минимум един лекар със специалност „Клинична имунология“ на основен трудов договор
– минимум един специалист с висше немедицинско образование в професионални направления
„Биологически науки“ или „Химически науки“
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– минимум двама професионалисти по здравни
грижи на основен трудов договор
3.2.Необходима квалификация – съгласно
т. III.A „Персонал“
3.3. Компетентност и обем дейност:
– вид показатели: съгласно раздел III, т. Д.1
„Задължителен (минимален) обем за лабораторни
показатели за лаборатория по клинична имунология“ и минимум 50 % от раздел III, т. Е.1. „Допълнителен (оптимален) обем за лабораторни показатели
за лаборатория по клинична имунология“
– обхват изследвания – минимум 3000 годишно
3.4. Необходима апаратура – съгласно раздел
III, т. Д.2 „Задължителна (минимална) лабораторна апаратура“ и раздел III, т. Е.2 „Допълнителен
(оптимален) обем лабораторна апаратура (в зависимост от профила на лабораторията)“, покриващ
вида показатели.
4. Изисквания към лаборатория по клинична
имунология от трето ниво на компетентност в
лечебни заведения за болнична помощ.
4.1. Необходим брой кадри
– минимум двама лекари със специалност
„Клинична имунология“ на основен трудов договор
– минимум един специалист с висше немедицинско образование и специалност „Лабораторна
имунология“ на основен трудов договор
– минимум един специалист с висше немедицинско образование в професионални направления
„Биологически науки“ или „Химически науки“ на
основен трудов договор
– минимум трима професионалисти по здравни
грижи на основен трудов договор
4.2.Необходима квалификация – съгласно раздел III, т. A „Персонал“
4.3. Компетентност и обем дейност:
– вид показатели: съгласно раздел III, т. Д.1.
„Задължителен (минимален) обем показатели и
минимум 75 % от раздел III, т. Е.1. „Допълнителен
(оптимален) обем показатели за лаборатория по
клинична имунология“
– обхват изследвания –минимум 5000 годишно
4.4. Необходима апаратура – съгласно раздел
III, т. Д.2 „Задължителна (минимална) лабораторна апаратура“ и раздел III, т. Е.2 „Допълнителен
(оптимален) обем лабораторна апаратура в зависимост от профила на лабораторията, покриващ
вида показатели
5. Изисквания към клиника/отделение по клинична имунология от трето ниво на компетентност
в лечебни заведения за болнична помощ.
Лечебната дейност по имунология в лечебни
заведения за болнична помощ се осъществява от
клиники/отделения по клинична имунология от
III ниво, които отговорят на следните изисквания:
5.1. Необходим брой кадри
– минимум петима лекари, от които минимум
двама със специалност по клинична имунология
– минимум шестима професионалисти по
здравни грижи
5.2. Необходима квалификация – съгласно
раздел III, т. A „Персонал“ и раздел IV, т. 2.4
„Персонал“
5.3. Компетентност: имунодиагностика; имунни
дефицити; автоимунитет; алергия; туморна имунология; имунотерапия. В отделение/клиника по
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клинична имунология на III ниво се осъществява
лечение на всички остри, обострени и хронични
имунологични заболявания, с комплицирано протичане и при които се предполагат интензивни
диагностични и терапевтични процедури.
5.4. Дейност: съгласно раздел IV, т. 2.3. „Основни дейности“. Минимален обем дейност – 350
преминали пациенти годишно.
5.5. Необходимо оборудване/апаратура в отделението/клиниката – съгласно раздел IV, т. 2.1
„Устройство“ и раздел IV, т. 2.2 „Оборудване“
5.6. Болницата, в която е разположена клиника/
отделение по клинична имунология от III ниво,
следва да разполага на територията си със:
5.6.1.клинична лаборатория ниво III;
5.6.2. микробиологична лаборатория;
5.6.3. рентгенов апарат за скопия и графия;
5.6.4. лаборатория по клинична имунология
от трето ниво.
5.7. Структурата следва да разполага с възможност за достъп на територията на населеното
място до КАТ или МРТ.
Раздел III
Основни изисквания към лабораторията по клинична имунология (персонал, устройство, дейност,
контрол, документиране, задължителен и оптимален обем лабораторни показатели, апаратура,
аналитични принципи)
А. Персонал
1. Началникът на лаборатория по клинична
имунология отговаря на изискванията на Закона
за лечебните заведения (ЗЛЗ) и притежава поне
4-годишен опит в областта на имунологията.
2. Старши лаборантът (старшата медицинска
сестра) отговаря на изискванията на ЗЛЗ и поне
3 години стаж в областта на имунологията под
ръководството на началник-лаборатория.
3. Лекарят и/или биологът, отговарящи по отделните направления в работата на лабораторията,
трябва да притежават специалност „Клинична
имунология“ или „Лабораторна имунология“ и
поне 3 години стаж в областта на имунологията
под ръководството на началник-лаборатория.
4. Лаборантът, медицинската сестра и специалист с немедицинско образование може да извършва самостоятелна дейност след една година
опит в областта на имунологията независимо от
образователно-квалификационната степен или
други специализации, като дотогава работят под
ръководството на специалист по клинична или
лабораторна имунология.
5. Персоналът трябва да е на брой съгласно
т. II „Нива на компетентност“.
Б. Общи изисквания
1. Пространството на лабораторията е достатъчно голямо, за да могат да се извършват всички
процедури. Необходимо е подходящо осветление
и вентилация.
2. Лабораторията отговаря на всички нормативни изисквания, свързани с осигуряване на безопасни
и здравословни условия на труд, противопожарна
охрана, складиране на химични, биологични и
радиоактивни материали.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

3. Хладилниците и фризерите поддържат оптимална температура за съхраняване на всеки
тип проба или реагент. Те се следят ежедневно.
Записващите термометри са препоръчителни за
механичните фризери и хладилници. Препоръчва
се те да бъдат свързани с алармена система, инсталирана на място, където може да се чува 24
часа в денонощието. В лабораториите, използващи
течен азот за съхранение на замразени клетки,
нивото на течния азот се следи на интервали с
цел осигуряване на адекватното му подаване през
цялото време. Температурата на околната среда
и/или температурата в инкубаторите, в които се
извършват тест процедурите, се следят ежедневно и съответстват на температурните интервали,
посочени в работните инструкции.
4. Лабораториите, извършващи смесени лимфоцитни култури или други клетъчни тестове, притежават ламинарни боксове или други подходящи
асептични работни условия.
5. Лабораторията спазва, проследява и документира параметрите (например концентрация на
СО2, влажност, лазерна мощност и др.) на оборудването съобразно изискванията за съответната
апаратура/инструментариум и инструкциите на
производителя.
6. Лабораторията въвежда процедури за поддържане на оборудването си, инструментите и
тест системите чрез: а) определяне на програма за
профилактика на апаратурата и инструментариума;
б) извършване и документиране на сервизните
профилактични прегледи на оборудването толкова често, колкото е определил производителят;
в) протоколи за коригиращи действия и ясни
инструкции кога е необходим сервизен ремонт.
7. Използваните автоматични системи и компютърни програми се тестуват рутинно за точност
и възпроизводимост на изследванията.
8. В лабораторията има утвърдени правила,
отнасящи се до вземането на кръв.
9. Лабораторията извършва тестове само при
искане по писмен или електронен път от лечебно
заведение или пациент. Искането включва: а) името
на пациента или друг начин на идентификация; б)
името и адреса на изискващия изследването; в)
вид на изследването; г) датата и час на вземане на
пробата; д) източник на пробата (напр. периферна
кръв, костен мозък, далачни клетки).
10. Кръвните проби се означават с име или
друг специфичен идентификационен маркер на
пациента и дата на вземане. Когато се вземат
повече от една епруветка, всяка епруветка се
надписва индивидуално.
11. Лабораторията поддържа система за идентификация на пробите и документира всяка стъпка
при тестуването на пробите на пациентите с цел
да се осигурят точни резултати.
12. Лабораторията има критерии за отхвърляне
на пробите и механизъм, който да потвърди, че
пробата не е тестувана, защото не отговаря на
критериите на лабораторията за приемливост.
13. Кръвните проби се вземат в помещения,
различни от тези, в които се провеждат асептичните
процедури. Кожата на донора се подготвя така,
че да се сведе до минимум рискът от инфекция
на донора или замърсяване на пробата.
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14. Транспортирането и работата с кръвните
проби се извършват внимателно, за да се избегне
опасността от пренасяне на инфекции.
15. Пробите за изследване се вземат и транспортират съгласно валидирани процедури за всеки
метод.
16. Подходящи антикоагулант/консервираща
среда се използват за запазване виталността на
клетките, антигените и разпределението на маркерите за максимално най-дългото време, като
при установяване на този интервал лабораторията
взема в съображение протокола за изработване
на пробата, препоръките на производителя на
реагенти и използваната апаратура.
17. Всички реагенти подходящо се обозначават
и съхраняват съобразно производствените инструкции. Всеки серум, моноклонално антитяло, панел
за типизиране и ДНК реагенти (олигинуклеотиди,
ензими и др.) се съхраняват при условия, подходящи
за поддържане на тяхната стабилност и специфичност, която се потвърждава чрез публикувани
данни и/или документация на производителя и/
или документирано локално тестуване.
18. Реагентите, разтворите, средите, контролите,
калибраторите и други материали се надписват за
означаване на: а) името и когато е необходимо,
титъра, силата и концентрацията; б) изискванията
за съхранение; в) датата на приготвяне, срок на
годност и всякаква друга уместна информация.
19. Всички процедури, използвани в лабораторията, детайлно се описват в наръчник, достъпен
при провеждането на процедурите. Наръчникът
се проверява най-малко поне веднъж годишно
от началника на лабораторията и се съхраняват
писмените данни от тези проверки. Всички промени в процедурите се подписват от началника
на лабораторията, като се означава и датата на
промяната.
20. Лабораторията се осигурява с документирани критерии за изработване на референтните
стойности на изследваните показатели, които се
осъвременяват периодично.
21. Компютърните анализи и резултати се преглеждат, проверяват и подписват от началника на
лабораторията, преди да бъдат предавани.
В. Качествен контрол
1. Лабораторията има разработени правила за
осигуряване на качеството.
2. Лабораторията участва най-малко в една
програма за външна оценка на качеството (ВОК).
3. Пробите за ВОК се тестуват по същия начин,
както и пробите на пациенти.
4. Лабораторията извършва вътрелабораторен
качествен контрол (ВЛКК) и контрол на реагенти,
проби за изследване, извършваните в лабораторията
тестове, използваната апаратура и др.
5. Всеки член на персонала най-малко 4 пъти
годишно участва в тестуването на проба с неизвестна специфичност с оглед оценка на способността му да дава възпроизводими резултати. Тези
резултати се документират.
6. Лабораторията трябва да има установени
процедури, които прилага, както и документира взетите мерки, когато: а) тест системите не
отговарят на установените критерии на лабораторията, включително резултати от ВОК, които
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са извън допустимите граници, и когато; б) са
открити грешки в резултати на пациенти. Впоследствие лабораторията е длъжна бързо: а) да
уведоми този, който е поръчал изследването или
вече използва грешните резултати; б) да изпрати
нови – коригирани резултати; и в) да съхранява
копие от оригиналния резултат и коригирания
резултат най-малко две години.
7. Началникът на лабораторията и другите
медицински и немедицински специалисти участват
в програми за обучение в съответните категории
медицински и лабораторни дейности.
8. Лабораторията по клинична имунология
може да осигурява част от дейността по клинична
имунология по договор с друга лаборатория, която
да извършва вместо нея дадени тестове. В този
случай втората лаборатория трябва също да покрива медицинските стандарти за отделните тестове.
Г. Документиране
1. Лабораторията пази документация с данни
на тестуваните лица за две или повече години в
съответствие с действащата нормативна уредба.
2. Работните протоколи трябва ясно да показват
идентичността на лицето, чийто материал се тестува, използваните реагенти, датата на изследване
и лицето, извършило анализа, препоръчително е
да съдържат и кратко описание на използвания
материал в пробата (кръв, лимфен възел, слезка,
костен мозък и др.).
3. Фишът с готовия резултат съдържа:
а) името на изследваното лице и идентификационния номер;
б) датата на вземане на пробата;
в) вида на пробата;
г) използвания метод;
д) заключение, дата и подпис на началника на
лабораторията или заместника му.
Фишът може да съдържа и:
а) дата на изработване на пробата;
б) съответните контролни стойности (референтни граници), в случай че е целесъобразно.
4. Лабораторията посочва информация относно
състоянието на пробите, които не отговарят на
приетите критерии.
5. Лабораторията съхранява записите с резултати от ВЛКК и ВОК.
Д. Задължителен (минимален) обем показатели и задължителна апаратура за лаборатория по
клинична имунология – самостоятелно лечебно
заведение или част от структурата на лечебно
заведение за болнична или за извънболнична помощ.
1. Задължителен (минимален) обем за лабораторни показатели:
1.1. определяне на общи имуноглобулини ИгГ,
ИгМ, ИгА;
1.2. определяне на С3 и С4 компоненти на
комплемента;
1.3. определяне на ревматоиден фактор (РФ);
1.4. определяне на антистрептолизинов титър
(АСТ);
1.5. определяне на криоглобулини;
1.6. определяне на антинуклеарни антитела
(АНА).
2. Задължителна (минимална) лабораторна
апаратура:
2.1. затворена система за вземане на кръв;
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2.2. центрофуга;
2.3. термостат;
2.4. хладилник (4 – 8 °С);
2.5. хладилна камера ( – 20 °С);
2.6. светлинен и/или флуоресцентен микроскоп;
2.7. спектрофотометър (ELISA спектрофотометър) или автоматизирана система за имуноблот
Е. Допълнителен (оптимален) обем показатели
и апаратура за лаборатория по клинична имунология самостоятелно лечебно заведение или част от
структурата на лечебно заведение за болнична или
за извънболнична помощ.
1. Допълнителен (оптимален) обем за лабораторни показатели (в зависимост от характера
на дейността и по преценка на ръководството на
лечебното заведение)
1.1. Определяне на антинуклеарни антитела
срещу различни нуклеарни антигени: dsDNA,
Sm,RNP, SS-A(Ro), SS-B( La), Scl 70, Jo-1, центромери, хистони и др.
1.2. Определяне на антимитохондриални антитела (АМА)
1.3. Определяне на антигладкомускулни антитела (АГМА)
1.4. Определяне на антифосфолипидни антитела (АФА)
1.5. Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела (АНЦА)
1.6. Определяне на антитела към щитовидна
жлеза (анти-тиреоглобулинови /ТАТ/, анти-микрозомални/МАТ/, срещу тиреоидна пероксидаза
/ТПО/, срещу рецептор за тирео-стимулиращ
хормон и др.)
1.7. Определяне на С реактивен протеин (СРП)
1.8. Определяне на единична HLA специфичност
(HLA-B5, -В27, DRB1*04 и др.);
1.9. Определяне на туморни маркери – CA 19-9,
CEA, CA 15-3, PSA, AFP, bHCG и др.
1.10. Определяне на хормони: тироидни, надбъбречни, хипофизни, полови и др.
1.11. Определяне на антитела и антигени от
вируси, бактерии (вкл. хламидии и микоплазми),
паразити
1.12. Определяне на моноклонални протеини:
ИгГ, ИгА, ИгМ, ИгД, ИгЕ, капа и ламбда свободни леки вериги в серум с имунофиксационна
електрофореза
1.13. Определяне на общи и специфични имуноглобулин Е
1.14. Флоуцитометрично имунофенотипизиране
на левкоцити
1.15. Определяне на HLA системата
1.16. Определяне на тъканната съвместимост
чрез кросмач реакция
1.17. Определяне на циркулиращи алоантитела
1.18. Определяне на други органспецифични и
органнеспецифични антитела
1.19. Определяне на спонтанна и стимулирана
активация и пролиферация на лимфоцитите – in
vitro test
1.20. Определяне на ин витро алерген специфична активация/дегранулация на базофилни
гранулоцити чрез флоуцитометрия
1.21. Митоген- и антиген-индуцирана бластна
трансформация
1.22. Имунохистохимични изследвания
1.23. Определяне на цитокини
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1.24. Определяне на антиген-специфични Т
лимфоцити
1.25. Определяне на фагоцитоза и оксидативен
взрив на неутрофили и моноцити.
2. Допълнителен (оптимален) обем лабораторна
апаратура
2.1. Специализирани центрофуги (напр. микроцентрофуга, цитоцентрофуга, високооборотна и др.)
2.2. Фризер (-70 °С)
2.3. Флоуцитометър
2.4. Ламинарен бокс
2.5. СО2 инкубатор
2.6. Стереомикроскоп
2.7. PCR апарат
2.8. Набор за електрофореза
2.9. Трансилюминатор
2.10. Други.
Ж. Аналитични принципи за извършване на
имунологичните изследвания
Медицинският стандарт „Клинична имунология“
препоръчва да се използват аналитични принципи
за извършване на имунологичните изследвания,
основани на принципите, възприети от Европейската федерация на имунологичните дружества
(EFIS), Европейската федерация по имуногенетика (EFI), Американското дружество по тъканна
съвместимост (ASHI), Международния комитет
по стандартизация в хематологията (ICSH), Лабораторен стандарт на Нюйоркския институт на
здравето (NYSDH) и други.
1. Определяне на протеини в серум и други
биологични течности: общи имуноглобулини ИгМ,
ИгГ и ИгА; С3 и С4 компоненти на комплемента.
1.1. Имунологичните лаборатории трябва да са
в състояние да определят количеството на общите
серумни имуноглобулини от класовете ИгМ, ИгГ
и ИгА; С3 и С4 компонентите на комплемента.
1.2. Използват се утвърдени техники за оптималното определяне на неспецифични серумни
имуноглобулини от класовете ИгМ, ИгГ и ИгА; С3
и С4 компоненти на комплемента, като радиална
имунодифузия, нефелометрия и др.
1.3. Определяне на общи серумни имуноглобулини от класовете ИгМ, ИгГ и ИгА; С3 и С4
компоненти на комплемента чрез радиална имунодифузия по Манчини.
1.3.1. Използва се стандартизиран, търговски
разпространяван контролен (референтен) серум
с известна концентрация на имуноглобулините,
С3 и С4, който се тестира при всяко извършване
на теста.
1.3.2. Използват се търговски разпространявани стандарти с различни (най-малко 3) известни
концентрации на изследваните серумни протеини,
когато е необходимо построяване на стандартна
крива.
1.3.3. При започване на работа с нова партида
плаки всички стандарти и контролен серум се
тестират на новата партида плаки.
1.3.4. Текущ качествен контрол на имуноплаките се провежда на всеки 6 – 8 седмици с всички
стандарти и контролни серуми.
1.3.5. При всяко следващо изследване със същата
партида плаки качествен контрол се извършва само
с контролния серум, като се следи неговите стойности да попаднат в доверителния интервал. Ако
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те не са в този интервал, изследването се повтаря,
като заедно с контролния серум се тестират поне
3 стандарта и се изработва стандартна крива.
1.4. Определяне на общи серумни имуноглобулини от класовете ИгМ, ИгГ и ИгА; С3 и С4
компоненти на комплемента чрез нефелометрия.
1.4.1. При нефелометричното определяне на имуноглобулини, С3 и С4 компоненти на комплемента
се използват високо и ниско положителни серуми,
предлагани заедно с търговските набори. Техните
очаквани стойности са указани от производителя.
1.4.2. Резултатите от изследваните серумни
проби се приемат за валидни само ако ниско и
високо контролните серуми имат стойности, попадащи в указания интервал.
2. Определяне на моноклонални протеини: ИгГ,
ИгА, ИгМ, ИгД, ИгЕ, капа и ламбда свободни
леки вериги в серум.
2.1. Имунологичните лаборатории трябва да са
в състояние да определят наличието на моноклонални протеини: ИгГ, ИгА, ИгМ, ИгД, ИгЕ, капа
и ламбда свободни леки вериги в серум.
2.2. Използват се утвърдени техники за качественото доказване на моноклоналните протеини,
като имуноелектрофореза и имунофиксационна
електрофореза.
2.3. Новите набори от реагенти се тестуват
и сравняват с познат набор, даващи приемливи
резултати, или с проби с позната реактивност.
2.4. Използва се търговски разпространяван
или приготвен в лабораторията серумен пул,
съдържащ моноклонални протеини от всички изотипове за периодичен контрол на реактивността
на антисерумите.
3. Определяне на общи имуноглобулини Е (ИгE).
3.1. Лабораторията трябва да е в състояние да
изследва общите ИгE. Използват се утвърдените за
това методи: имуноензимни, радиоимунологични,
флуориметрични, хемилуминесцентни и други.
3.2. Всяко изследване включва контролни серуми с различна концентрация на ИгE, вкл. серум
с липса на ИгE. По получените стойности от изс
ледването на тези серуми се построява кривата за
отчитане на резултатите.
3.3. При всяко изследване се използва и един
и същи серум с известна концентрация на ИгE,
като полученият резултат трябва да попада в
указаните граници.
4. Определяне на специфични имуноглобулини
(ИгЕ).
4.1. Лабораторията трябва да е в състояние да
определя специфичните ИгE. Използва се един от
утвърдените методи: имуноензимен, радиоимунологичен, флуориметричен, хемилуминесцентни.
4.2. Поради бързата промяна на нивата на
циркулиращите специфични ИгE към инсекти
и лекарства се препоръчва кръвта да се взема
не по-рано от 2 – 3 седмици и не по-късно от
6 месеца след ужилването или приемането на
медикамента.
4.3. Всяко изследване включва контролни серуми с различна концентрация на специфичните
ИгE, вкл. серум с липса на ИгE. По получените
стойности от изследването на тези серуми се построява кривата за отчитане на резултатите.
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4.4. При всяко изследване се използва един
и същи серум с известна концентрация на ИгE,
като полученият резултат трябва да попада в
указаните граници.
5. Определяне на ревматоиден фактор (РФ).
5.1. Лабораторията трябва да е в състояние
да изследва ревматоиден фактор (РФ). Използва
се една от утвърдените техники: хемаглутинация
(Rose-Waaler реакция), латекс-аглутинация, имунотурбидиметрия и нефелометрия. В случаите на
отрицателен резултат по тези методи се препоръчва използването на имуноензимен метод. В този
случай се определя и изотипът на РФ.
5.2. Всяко изследване включва контролни серуми: с висока концентрация на РФ (положителна
контрола) и серум, в който предварително не е
установен РФ (отрицателна контрола). Резултатите
от изследването са невалидни, ако тези серуми не
покажат очаквания резултат.
6. Определяне на антистрептолизинов титър
(АСТ).
6.1. Лабораторията определя АСТ по един от
утвърдените аглутинационни, неутрализационни,
имуноензимни, имунотурбодиметрични или нефелометрични методи.
6.2. Всяко изследване включва контролни
серуми с различна концентрация на АСТ, вкл.
положителна и отрицателна контрола.
6.3. Всяко изследване включва контролен серум
с известна концентрация на АСТ, като полученият
резултат трябва да попада в указаните граници.
7. Определяне на С реактивния протеин (CРП).
7.1. Лабораторията трябва да може да определя
CРП в серума. Използва се един от утвърдените
методи: аглутинационен, имуноензимен, турбидиметричен, хемилуминесцентен или нефелометричен.
7.2. Всяко изследване включва контролни серуми с различна концентрация на CРП.
7.3. По получените стойности от изследването
на тези серуми се построява кривата за отчитане
на резултатите.
7.4. При всяко изследване се използва и един
и същи серум с известна концентрация на CРП,
като полученият резултат трябва да попада в
указаните граници.
8. Определяне на антинуклеарни антитела
(АНА) в серум.
8.1. Лабораторията трябва да е в състояние
да определя наличие и титър или количество на
АНА в серум.
8.2. Използват се утвърдени техники за оптималното определяне на АНА, като индиректна
имунофлуоресценция върху препарати от клетъчна
линия (HЕp2, НЕр2000 или други стандартизирани
такива) или тъканни животински срези (бъбрек
от мишка или комбинация от черен дроб, стомах
и бъбрек от плъх), както и имуноензимен тест за
скрининг на АНА, според стандартните работни
процедури, възприети в лабораторията.
8.3. Лабораторията има изработени критерии
за разграничаване на положителни и отрицателни проби.
8.4. Лабораторията е в състояние да оценява
вида на флуоресценцията съгласно общоприетите
стандартни типове.
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8.5. Използва се положителен за АНА контролен
серум, търговски или приготвен в лабораторията
от пациенти със системно автоимунно заболяване,
с предварително доказана характеристика и титър.
8.6. Използва се отрицателен за АНА серум,
търговски или приготвен в лабораторията от здрав
донор, с предварително доказана липса на АНА.
9. Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела (АНЦА).
9.1. Лабораторията може да определя наличие,
специфичност и титър/количество на АНЦА спо
ред официално приетата номенклатура.
9.2. Използват се утвърдени техники за оптимално определяне на АНЦА.
9.3. Като субстрат за ИИФ може да се използва намазка или цитоцентрофужен препарат
от нормални донорни левкоцити, фиксирани с
етанол, приготвени по стандартизиран метод и/
или търговски препарати.
9.4. Лабораторията има изработени критерии
за разграничаване на положителни и отрицателни
проби.
9.5. Стандартната индиректна имунофлуоресцентна техника трябва да се използва като
скриниращ тест.
9.6. Лабораторията е в състояние да оценява вида
на флуоресценцията, като използва международно
приетата номенклатура за имунофлуоресцентните
стандартни типове на АНЦА:
ц-АНЦА – цитоплазмени АНЦА
п-АНЦА – перинуклеарни АНЦА
х-АНЦА – (атипични) АНЦА.
9.7. За определяне специфичността и титъра/
количеството на АНЦА се прилагат твърдофазови
имуноензимни техники с пречистени антигени.
9.8. Използва се международно приетата номенклатура за имуноензимни типове АНЦА:
Протеиназа 3-АНЦА – автоантитела срещу
протеиназа 3.
Миелопероксидаза-АНЦА – автоантитела срещу миелопероксидаза.
9.9. Отрицателният контролен серум е търговски серум или от здрави индивиди (може и
пул от няколко донора), доказан с имуноензимни
техники, че е негативен срещу специфични неутрофило-цитоплазмени антигени (протеиназа 3
и миелопероксидаза).
9.10. Положителният контролен серум е търговски серум или от пациенти с хистологично доказан
системен некротизиращ васкулит, съдържащи антитела с верифицирана чрез ИЕМ специфичност
(протеиназа 3 и миелопероксидаза).
9.11. Всички серумни проби с п-AНЦA или
атипични AНЦA, съдържащи едновременно интерфериращи AНА (с хомогенна или периферна
нуклеарна флуоресценция), задължително се изследват с ИЕМ за наличие на протеиназа 3-АНЦА
и миелопероксидаза-АНЦА.
9.12. При използване на пречистени в лабораторията антигени се предпочита метод, причиняващ възможно най-малката им денатурация.
Желателно е чистотата на пречистения антиген
да бъде верифицирана с имуноензимен тест с
антисеруми срещу потенциално контаминиращи
други АНЦА-антигени.
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9.13. Всяка нова партида антиген (търговски или
пречистен в лабораторията) се тестува и сравнява
със „стара“ партида.
9.14. Препоръчва се всички серумни проби, положителни за AНЦA от ИИФ-скрининга, да бъдат
изследвани за наличие на протеиназа 3-АНЦА и
миелопероксидаза-АНЦА.
10. Определяне на антитела срещу различни
нуклеарни антигени: dsDNA, Sm, RNP, ss-A(Ro),
ss-B (La), Scl-70, centromere, хистони и др. в серума.
10.1. Лабораторията може да определя наличието на антитела срещу различни нуклеарни
антигени според общоиприетата номенклатура.
10.2. Използват се утвърдени техники, като:
ИЕМ, имунофлуоресценция, флоуцитометрия и
други стандартизирани методи.
10.3. При използване на търговски препарати
се препоръчва сравнението между всеки две последователни серии.
10.4. При разработен в лабораторията метод
се препоръчва стриктен контрол на изолираните
антигени, използваните плаки за ИЕМ, сравнени
с търговски препарати.
10.5. Лабораторията има изработени критерии
за разграничаване на положителни и отрицателни
проби.
10.6. Всяко изследване съдържа положителна
и отрицателна контрола и серуми с позната концентрация на антителата, по която се построява
стандартна крива.
11. Определяне на антимитохондриални антитела (АМА) в серум.
11.1. Лабораторията е в състояние да определя
наличие, специфичност и титър на АМА в серум
според официално приетата номенклатура.
11.2. Използват се утвърдени техники за оптимално определяне на АМА.
11.3. Лабораторията има изработени критерии
за разграничаване на положителни и отрицателни
проби.
11.4. Индиректната имунофлуоресценция върху
тъканни животински срези от бъбрек на плъх или
мишка или препарати от клетъчна линия HЕp 2
се използва като скрининг тест.
11.5. За диференициране на вариантните типове
АМА (М1 – М9) се използва имуноензимен метод
с дефиниран митохондриален антиген.
11.6. Използва се положителен за АМА контролен серум – търговски или приготвен в лабораторията от пациенти с доказана диагноза първична
билиарна цироза, с предварително определен титър.
11.7. Използва се отрицателен за АМА серум – търговски или приготвен в лабораторията
от здрав донор.
12. Определяне на антигладкомускулни антитела
(АГМА) в серум.
12.1. Лабораторията е в състояние да определя
наличие и титър на АГМА в серум.
12.2. Използват се утвърдени техники за определяне на АГМА, като индиректна имунофлуоресценция върху тъканни животински срези от стомах
на плъх, мишка или маймуна, или имуноензимен
метод според стандартните работни процедури,
възприети в лабораторията.
12.3. Лабораторията има изработени критерии
за разграничаване на положителни и отрицателни
проби.
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12.4. Използват се положителен за АГМА контролен серум с предварително определен титър и
отрицателен за АГМА серум.
13. Определяне на антифосфолипидни антитела (АФА).
13.1. Лабораторията е в състояние да определя
антифосфолипидните антитела според общоприетата номенклатура – антикардиолипинови, анти
b2 гликопротеин I, анти-етаноламин, анти-лизолецитин, анти-сфингомиелин и др.
13.2. Използват се утвърдени имуноензимни
техники за определяне наличието, количеството
и изотипа (ИгГ и ИгМ) на АФА.
13.3. Лабораторията има изработени критерии
за разграничаване на положителни и отрицателни
проби.
13.4. Всяко изследване включва контролни серуми с различна концентрация на АФА, вкл. серум
с липса на антитела. По получените стойности от
изследването на тези серуми се построява кривата
за отчитане на резултатите.
13.5. При всяко изследване се използва и един
и същи серум с известна концентрация на АФА,
като полученият резултат трябва да попада в
указаните граници.
14. Определяне на антигломерулобазално мембранни (АГБМ) антитела.
14.1. Лабораторията трябва да може да определя
наличие, специфичност и титър на АГБМ антитела.
14.2. Използват се утвърдени техники за определяне на АГБМ антитела, като индиректната
имунофлуоресцентна техника върху криостатни
срези на човешки или за предпочитане маймунски бъбрек, от кръвна група 0 или имуноензимен
метод, според стандартните работни процедури,
възприети в лабораторията.
14.3. Лабораторията има изработени критерии
за разграничаване на положителни и отрицателни
проби.
15. Определяне на антитела към щитовидна
жлеза – анти-тиреоглобулинови антитела (ТАТ),
анти-микрозомални антитела (МАТ) и антитела
срещу тиреоидна пероксидаза (ТПО).
15.1. Лабораторията е в състояние да определя
наличие, концентрация или титър на ТАТ, МАТ
или ТПО антитела в серум.
15.2. При използване на търговски набори или
антигени производителят предоставя информация
за специфичността и чувствителността на тестовете, съответно за чистотата и характеристиката
на антигена. Всяка нова партида се сравнява с
предишната.
15.3. Лабораторията следва да извършва количествено определяне на ТАТ и МАТ чрез стандартна
крива от стандарти с определена концентрация
или полуколичествено определяне, чрез титруване
или определяне индекс на позитивност. Използват
се положителен и отрицателен контролни серуми
при всяко изследване.
15.4. При смяна на реагентите или диагностичния търговски кит те трябва да се сравнят с познат
набор или контролни серуми с позната концентрация на антителата. Получените резултати трябва
да бъдат в границите на допустимата вариация.
16. Определяне на антитела спрямо бета-клетката на панкреаса.
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16.1. Лабораторията е в състояние да определя
наличие, концентрация или титър на антитела
спрямо декарбоксилазата на глутаминовата киселина, 65 Кд изоформа (GAD 65) и втория антиген
на бета-клетката (IA-2) в серум.
16.2. Използват се утвърдени чувствителни техники за специфично определяне на GAD65 и IA-2
антитела – имуноензимен или радиоимунологичен.
16.3. За целите на бета-клетъчния автоимунитет се използва като антиген 65 изоформата на
декарбоксилазата на глутаминовата киселина. Антигенни препарати, включващи и 67 изоформата,
са с ниска чувствителност и специфичност. При
използване на търговски препарати производителят предоставя информация за специфичността
и чистотата на антигена. Всяка нова партида се
сравнява с предишната.
16.4. Препоръчва се количествено определяне
на антителата чрез стандартна крива от стандарти
с определена концентрация. Използват се положителен и отрицателен контролни серуми при
всяко изследване.
16.5. При смяна на реагентите или диагностичния търговски кит те се сравняват с познат набор
или контролни серуми с позната концентрация на
антителата. Получените резултати трябва да бъдат
в границите на допустимата вариация.
17. Определяне на инсулинови автоантитела
(ИАА) и инсулинови антитела (ИА).
17.1. Лабораторията е в състояние да определя
наличие, концентрация или титър на ИАА и ИА
в серум.
17.2. Използват се утвърдени чувствителни
техники за специфично определяне на ИАА и
ИА – имуноензимен, радиоимунологичен и др.
17.3. Като антиген се използва човешки рекомбинантен инсулин. Производителят предоставя информация за специфичността и чистотата
на антигена. Всяка нова партида се сравнява с
предишната.
17.4. Използват се положителен и отрицателен
контролни серуми при всяко изследване.
17.5. При смяна на реагентите или диагностичния търговски кит те се сравняват с познат набор
или контролни серуми с позната концентрация на
антителата. Получените резултати трябва да бъдат
в границите на допустимата вариация.
18. Определяне на автоантитела към мозъчни
и неврални антигени в серум и ликвор.
18.1. Лабораторията е в състояние да изследва
антитела от ИгГ и ИгМ изотипове към антигени от
централна и периферна нервна система – миелин,
миелин базичен протеин (МБП), протеолипиден
протеин (ПЛП), миелин олигодендроцитен гликопротеин (МОГ), миелин асоцииран гликопротеин
(МАГ), ганглиозиди GM1, GD1b, S100 протеин,
ацетилхолинови рецептори, калциеви канали,
церебеларни клетки, цитоплазмения антиген Yo,
антинуклеарните Hu, Ri, неврофиламенти, синаптозоми, глутаматергични рецептори, глутамат
декарбоксилаза (ГАД), b-интерферон и др.
18.2. Използват се утвърдените за това методи: имуноензимни, радиоимунологични, дот-блот
техники индиректна имунофлуоресценция.
18.3. Стандартната ИИФ техника се препоръчва
като скриниращ тест (миелин, церебеларни клетки).
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18.4. ИЕМ и дот-блот техники се препоръчват за
типизиране на специфичността на автоантителата
срещу антигени на централната и периферната
нервна система (МБП, ПЛП, МОГ, МАГ, GM1,
GD1b, Yo, Hu, Ri и т.н.).
18.5. Всеки тест съдържа отрицателна и положителна контрола.
18.6. Всички серумни и ликворни проби, положителни на ИИФ скрининга, се изследват за
наличие на специфични антитела с ИЕМ.
19. Определяне на глиадинови и тъканни транс
глутаминозни антитела(АТГА).
19.1. Лабораторията трябва да е в състояние да
определя глиадинови и трансглутаминозни антитела
според общоприетата номенклатура.
19.2. Трябва да се използват утвърдени имуноензимни техники за определяне наличието,
количеството и класа.
19.3. Определят се ИгГ и ИгА .
19.4. Лабораторията трябва да извърши количествено определяне на АГлА и АТГА срещу
стандартна крива от стандарти с определена концентрация, определени от производителя.
19.5. Всяко изследване трябва да включва положителна и отрицателна контрола, дефинирана
от производителя.
19.6. Трябва да се използват търговски набори
с предоставена информация за специфичността и
чувствителността на тестовете.
19.7. Задължително трябва да се определя и
серумното ниво на ИгА.
20. Определяне на антитела срещу тъканна
трансглутаминаза (AtTg).
20.1. Лабораторията трябва да е в състояние
да определя антитела срещу тъканна трансглутаминаза според общоприетата номенклатура.
20.2. Трябва да се използват утвърдени имуноензимни техники за определяне наличието,
количеството и класа.
20.3. Определят се ИгГ и ИгА изотипове на
антитрансглутаминазни антитела.
20.4. Лабораторията трябва да извършва количествено определяне на антитрансглутаминазни
антитела срещу стандартна крива от калибратори с определена концентарция, предоставени от
производителя.
20.5. Всяко изследване трябва да включва положителна и отрицателна контрола, дефинирана
от производителя.
20.6. Задължително трябва да се определя и
серумното ниво на ИгА.
21. Определяне на спонтанна и стимулирана
активация и пролиферация на лимфоцити.
21.1. Лабораторията може да определя спонтанна и стимулирана активация и пролиферация на
лимфоцитите in vitro, като се използват утвърдени
методики, като изотопна, флоуцитометрична.
21.2. Вариантът на метода (с изолирани лимфоцити или с цяла кръв) се подбира според целите
на изследването.
21.3. Всички процедури по изолирането и култивирането на клетките се извършват в стерилна
непирогенна, полистиренова посуда за еднократна
употреба.
21.4. Лимфоцитната стимулирана активация се
изследва с поликлонални митогени, специфични
антигени и ко-стимулиращи фактори.
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21.5. Лабораторията трябва да установи според
метода подходящи концентрации на активатора,
като: минимална (прагова), средна (50 % активация)
и максимална (плато на активацията), при които
се активират достатъчен процент от лимфоцитите.
21.6. Заедно с кръвта на изследваните пациенти
като контрола се изследва кръв от здрав донор.
21.7. Всяко определяне включва негативна
контрола (нестимулирана проба) за спонтанна
активация и пролиферация на лимфоцити.
21.8. При флоуцитометричния метод всяко определяне на активацията на лимфоцити
включва изотипна контрола на активирана и
неактивирана кръв.
21.9. Когато се работи с изолирани клетки,
концентрацията им трябва да бъде еднаква, а когато се работи с цяла кръв, обемът на материала
е еднакъв във всяка ямка (епруветка).
21.10. Строго се съблюдава качеството на
използваната хранителна среда и допълващите я
ингредиенти. По възможност се работи с продук
тите на един установен производител.
21.11. При използването на изотопен метод:
21.11.1. да се работи с една и съща минимална
активност на изотопа;
21.11.2. внасянето на изотопа и прекъсването
на култивирането се извършва винаги в точно
определен час от общото време за култивиране;
21.11.3. използваните филтри за утаяване на
клетките са с една и съща големина на порите.
21.12. За определяне на степента на активация
чрез флоуцитометрия:
21.12.1. се използва експресията на повърхностни активационни маркери (като CD69, HLA-DR
и др.); препоръчва се моноклоналните антитела
за активационните маркери да бъдат конюгирани
с флуорохрома фикоеритрин и да се използват в
комбинация с поне едно антитяло, определящо
вида на лимфоцитната субпопулация (напр. CD3,
CD4, CD8, CD56 и др.);
21.12.2. анализът е за най-малко 2500 клетки
в аналитичния прозорец на изследваната субпопулация.
21.13. Лабораторията има разработени критерии за определяне степента на активация и
пролиферация.
22. Количествено определяне на цитокини в
супернатанти от стимулирани in vitro мононуклеарни клетки.
22.1. Лабораторията може да определя количеството на цитокини в супернатанти от стимулирани
in vitro мононуклеарни клетки.
22.2. Прилагат се утвърдени методики за стимулиране синтеза на цитокини in vitro.
22.3. За стимулатори на мононуклеарни клетки
се използват митогени или специфични антигени.
22.4. Вариантът на метода (с изолирани лимфоцити или с цяла кръв) се подбира според целите
на изследването.
22.5. Всички процедури по изолирането и
култивирането на клетките, както и по обработването на цялата кръв, се извършват в стерилна
непирогенна полистиренова посуда.
22.6. Когато се работи с изолирани клетки,
концентрацията им във всички ямки трябва да
бъде еднаква, а когато се работи с цяла кръв,
обемът на материала е еднакъв във всяка ямка.
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22.7. Лабораторията определя времето за култивиране на клетките според характеристиката на
търсения цитокин.
22.8. Лабораторията използва утвърдени методи,
като имуноензимен метод, за определяне количеството на съответния цитокин в супернатаната.
23. Количествено определяне на антиген-специфични CD4 и CD8 Т лимфоцити.
23.1. Лабораторията е в състояние да определя количествено антиген специфичните CD4+ и
CD8+ Т клетки чрез флоуцитометрия и ИЕМ на
ниво единична клетка.
23.2. За неспецифичен активатор се използва
най-често митоген в предварително определена
работна концентрация.
23.3. За специфичен активатор се използват
съответни пептидни антигени в предварително
определена работна концентрация.
23.4. Всяко определяне на активацията на
лимфоцити включва:
23.4.1. негативна контрола (нестимулирана
проба);
23.4.2. положителна контрола – кръв, стимулирана с подходящ неспецифичен активатор-митоген.
23.5. При определяне на антиген-специфични
Т лимфоцити на ниво единична клетка:
23.5.1. натоварването на плаките със съответните
специфични моноклонални антитела, посяването и
култивирането на клетъчния материал се извършват при спазване на общоприетите изисквания за
стерилност;
23.5.2. лабораторията определя броя на антигенспецифичните клетки по продукцията на цитокина
IFN-g на ниво единична клетка;
23.5.3. работи се винаги с една и съща концентрация на клетките във всички ямки;
23.5.4. плаката се отчита изключително прецизно, като се изброява всеки отделен спот (петната),
представляващ единичната цитокин-продуцираща
антиген-специфична клетка;
23.5.5. броят на антиген-специфичните клетки
се отчита с помощта на стереомикроскоп или
апарат за отчитане на спотовете (ELISpot Reader);
23.5.6. след отчитането плаките се съхраняват
на тъмно и сухо място поне за една година.
23.6. При флоуцитометричния метод:
23.6.1. всяко определяне на активацията на
лимфоцитите включва изотипна контрола на
активирана (със специфичен антиген) и неактивирана кръв;
23.6.2. за определяне на антиген специфичните
клетки се използват моноклонални антитела, конюгирани с флуорохром, чрез които се установява
коекспресията на повърхностни активационни
маркери (като CD69) и вътреклетъчни цитокини
(интерферон-g, TNF-a и др.);
23.6.3. антителата срещу активационните маркери и интрацелуларните цитокини се използват
в комбинация с поне едно антитяло, определящо
вида на лимфоцитната субпопулация (напр. CD3,
CD4, CD8, CD56 и др.);
23.6.4. изброяването обхваща най-малко 20 000
лимфоцити в аналитичния прозорец (CD4 или
CD8 Т лимфоцити).
24. Определяне на фагоцитоза и оксидативен
взрив.
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24.1. Лабораторията трябва да е в състояние
да определи фагоцитоза и оксидативен взрив по
един от следните утвърдени методи: микроскопски,
спектрофотометрично или флоуцитометрично.
24.2. Нитроблутетразолов тест (НБТ):
24.2.1. Лабораторията е в състояние да определи
микроскопски процент на неутрофилни гранулоцити от периферна кръв, които са погълнали
багрилото нитроблутетразол и са го редуцирали в
цитоплазмата до тъмносини формазанови кристали.
24.2.2. Работи се с унифицирана методика за
оцветяване на периферни гранулоцити с НБТ.
24.2.3. За всеки пациент се изготвят по две
контролни натривки от инкубирана с буфер вместо
с пирогенал клетъчна суспензия.
24.2.4. Лабораторията е в състояние да определи
с помощта на спектрофотометър количеството
на екстрахирания формазан, който е погълнат по
време на фагоцитозата.
24.2.5. Всяко определяне на оксидативен взрив
на периферни неутрофили и моноцити на пациенти включва проба на клинично здрав донор с
нормални стойности на оксидативен взрив.
24.3. Флоуцитометричен тест:
24.3.1. Лабораторията е в състояние да определи процент фагоцитирали и оксидативно активни
гранулоцити и моноцити и тяхната фагоцитарна и
ензимна активност за единична клетка.
24.3.2. Използват се утвърдените флоуцитометрични техники за оптимално определяне на
фагоцитоза и окислителен взрив на периферни
неутрофили и моноцити.
24.3.3. Препоръчва се използването на стандартизирани обекти за фагоцитоза – E. coli, Staph.
аureus, флуоресцентни микрочастици.
24.3.4. При оксидативния взрив се препоръчва
използването и на слаб стимулатор като хемотактичния пептид fMLP.
24.3.5. Всяко определяне на фагоцитоза и
окисидативен взрив на периферни неутрофили и
моноцити на пациенти включва негативна контрола
на проба на пациента на 0 °С.
25. Флоуцитометрично имунофенотипизиране
на лимфоцити.
25.1. Лабораторията е в състояние да извършва
имунофенотипизиране на лимфоцити в кръв и
други биологични течности чрез флоуцитометрия.
25.2. Имунофенотипизиране с флоуцитометрия
се провежда със съответно валидирана многоцветна
имунофлуоресценция.
25.3. Имунофенотипизирането на лимфоцити
чрез флоуцитометрия включва съпоставима изотипна контрола.
25.4. Всяко двуцветно имунофенотипизиране на
лимфоцити в кръв чрез флоуцитометрия за количествени цели включва CD45 и CD14 антитела.
25.5. За количествено определяне на лимфоцитни популации чрез двуцветна имунофлуоресценция
се използва следният стандартен набор:
CD3+

Т лимфоцити

CD3+CD4+

Т лимфоцити

CD3+CD8+

Т лимфоцити
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CD3-CD16+плюс NK клетки
CD56+
(CD3-CD16+ или типизиране е приемливо за
CD3-CD56+
определяне на NK клетки)
25.6. За проследяване броя на CD4+Т лимфоцити
чрез флоуцитометрия панелът включва определяне
най-малко на следните лимфоцитни субпопулации:
CD3+

Т лимфоцити

CD3+CD4+

Т лимфоцити

CD3+CD8+

Т лимфоцити

25.7. За многоцветен анализ се използва CD45/
SSC прозорец на лимфоцитите, базиран на силно
светеща CD45+ популация с нисък SSC.
25.8. За многоцветен набор за маркиране
изотипна контрола се използва за проби с трудно разграничими положителни от отрицателни
популации.
25.9. За количествено определяне на дадена
субпопулация чрез флоуцитометрия трицветният
анализ следва да използва набор за маркиране,
включващ:
CD3/CD4/CD45
CD3/CD8/CD45
CD3/CD19/CD45
CD3/CD16+56/CD45.
25.10. За количествено определяне на дадена
субпопулация чрез флоуцитометрия четирицветният
анализ следва да използва набор за маркиране,
включващ:
CD3/CD4/CD8/CD45
CD3/CD56 ± CD16/CD19/CD45.
25.11. За три- или четирицветните набори се
включват минимум две епруветки със същия маркер (напр. CD3 в епруветките с CD3/CD4/CD45
и CD3/CD8/CD45).
25.12. Всяка лаборатория може да използва
допълнителни комбинации от моноклонални антитела за изследване на други маркери (клетъчни
субпопулации) за нуждите на дианостично-лечебния процес.
25.13. Анализът обхваща най-малко 2000 лимфоцита в прозореца.
25.14. Лимфоцитната чистота в прозореца се
определя за всички проби.
25.15. Лимфоцитният добив (процента на лимфоцитите, включени в аналитичния прозорец) се
определя за всяка проба.
25.16. За двуцветен анализ всички стойности на
лимфоцитите се коригират за лимфоцитна чистота.
25.17. Стойностите на CD3 се проследяват
в лимфоцитния имунофенотипизиращ панел на
пациента.
25.18. Сборът на лимфоцитите се проследява,
когато всички лимфоцитни популации са включени
в панела за лимфоцитен анализ.
25.19. Сумата на Т клетките (CD3+CD4+ плюс
CD3+/CD8+) се проследява в рамките на лимфоцитния имунофенотипизиращ панел на пациента.
25.20. Лабораторията има възможности за определяне на бели клетки и ДКК, необходими за
изчисление на абсолютния брой на лимфоцитни/

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

левкоцитни субпопулации. Абсолютният брой на
субпопулациите може да се определя и чрез индиректен метод с частици.
26. Флоуцитометрично имунофенотипизиране
за левкемия/лимфом.
26.1. Лабораторията е в състояние да идентифицира и характеризира имунофенотипно чрез флоуцитометрия патологично разраснали хемопоетични
клетки от различни линии на диференциация.
26.2. Пробите за изследване могат да бъдат получени от периферна кръв, костен мозък, ликвор,
малигнени изливи, лимфни възли или туморни
формации след изготвяне на клетъчна суспензия.
26.3. Лабораторията трябва да има възможности
за морфологично и цитохимично изследване.
Лабораториите, които не могат да проведат морфологичен анализ, създават добре функциониращ
механизъм за комуникация със звена, осъществяващи морфологична оценка на същия клиничен
материал.
26.4. Всяко несъответствие между данните от
морфологичното и имунофенотипното изследване
следва да бъде изяснено.
26.5. Препоръчва се при невъзможност за анализиране на пробата веднага след получаването
є морфологичното изследване да се извърши два
пъти – веднъж след получаване на пробата и втори
път – непосредствено преди маркирането є.
26.6. Имунофенотипизирането на левкемии и
лимфоми с флоуцитометрия се провежда минимум с валидирана двуцветна имунофлуоресценция
(4-параметърна флоуцитометрия). С използването
на 5- или 6-параметърен анализ се увеличава възможността за идентифициране и характеризиране
на абнормна популация в рамките на хетерогенната проба.
26.7. Резултатите при повтарящото се антитяло
(антитела) в рамките на тест панела на пациента
са устойчиви (в границите на 5 %), освен ако рутинно не се получава по-голяма разлика поради
използването на различни флуоресцентни маркери
или антитела, разпознаващи различни антигенни
епитопи.
26.8. Тест панелът се подбира така, че да включва
поне един антиген с ярка експресия върху повечето
клетки в пробата, какъвто е CD45.
26.9. Резултатите се представят като процент
положително маркирани клетки в електронния
прозорец на предполагаемите неопластични клетки
и включват коментар за линейната принадлежност
и степен на съзряване.
26.10. При получаване на абнормална реактивност (по-висок или по-нисък интензитет на
светене от наблюдавания върху нормални клетки,
аберантно съчетаване на линейно-асоциирани
антигени и др.) резултатът трябва да включва и
описание (слабо или с нисък интензитет и/или
ярко или с висок интензитет, линейно-кръстосана
или асинхронна експресия и т.н.).
27. Флоуцитометрично определяне на броя
CD34(+) хемопоетични стволови клетки.
27.1. Лабораторията е в състояние да извършва
определяне на броя CD34(+) хемопоетични стволови клетки в периферна кръв, костен мозък или
кръв от пъпна връв чрез флоуцитометрия.
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27.2. Определянето на броя CD34(+) хемопоетични стволови клетки с флоуцитометрия
се провежда със съответно валидирана дву- или
трицветна имунофлуоресценция.
27.3. Определянето на броя CD34(+) хемопоетични стволови клетки чрез флоуцитометрия не
изисква включване на изотипна контрола.
27.4. Всяко двуцветно определяне на броя
CD34(+) хемопоетични стволови клетки чрез
флоуцитометрия включва CD45 и CD34 антитела.
27.5. За определяне на броя CD34(+) хемопоетични стволови клетки чрез флоуцитометрия се
използват CD34 антитела само от клас II, конюгирани с фикоеритрин, или клас III независимо
от вида на конюгата.
27.6. За определяне на броя CD34(+) хемопоетични стволови клетки чрез флоуцитометрия се
използват CD45 антитела, които установяват не
само всички изоформи, но и всички гликоформи
на CD45 антигена.
27.7. Анализът включва минимум 100 CD34(+)положителни събития или не по-малко от 75 000
CD45(+)-положителни събития във всяка епруветка.
27.8. Анализът се осъществява в две успоредно
маркирани проби от един и същ клиничен материал
и броят CD34(+) хемопоетични стволови клетки се
определя като средна стойност от двата резултата.
27.9. Определянето на броя CD34(+) хемопоетични стволови клетки чрез флоуцитометрия
изисква стратегия на последователно определяне
на електронни прозорци за анализ:
27.9.1. за анализ се използва CD45/SSC прозорец, базиран на слабо светеща CD45(+) популация
с нисък SSC;
27.9.2. използва се CD34/SSC прозорец, базиран
на силно светеща CD34(+) популация с нисък SSC;
27.9.3. използва се FSC/SSC прозорец, базиран
на популация с нисък SSC и нисък, но не по-нисък
от този на лимфоцитите FSC;
27.9.4. определя се популация хемопоетични
клетки със следните характеристики: нисък SSC
и нисък FSC, но не по-нисък от този на лимфоцитите, силно светеща CD34(+) и слабо светеща
CD45(+).
27.10. Резултатът се представя като процент
CD34(+) хемопоетични стволови клетки, определен
на базата на броя CD34(+) събития, отговарящи
на критериите в 27.9.4, и броя CD45(+) събития (и
в двата случая представени като средни стойности
от анализа на две успоредно маркирани проби).
27.11. Абсолютният брой на CD34(+) хемопоетични стволови клетки може да се определя и
чрез индиректен метод с частици.
28. Флоуцитометрично определяне на ин витро
алерген специфична активация/дегранулация на
базофили.
28.1. Лабораторията е в състояние да определя ин
витро алерген специфична активация/дегранулация
на базофилни гранулоцити чрез флоуцитометрия.
28.2. Пациентите, тестирани ин витро, не
трябва да са приемали най-малко до 48 часа преди вземането на кръвната проба антиалергични
лекарствени средства, като антихистамини, или
да са преустановили преди два месеца приема на
кортикостероиди.
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28.3. На етапа стимулация на базофилите е
недопустимо замърсяване на кръвните проби с
въздушни алергени. Ин витро активацията се
извършва в чисти помещения и закрити боксове.
28.4. Лабораторията установява подходящите
концентрации за всеки нов алерген или за всяка
нова партида алергени.
28.5. Всяко определяне на активация/дегранулация на базофили включва отрицателна и положителна контрола. Като положителна контрола
се използва неспецифичен активатор (например
хемотаксичен пептид fMLP).
28.6. Данните се събират през аналитичен прозорец за базофилната популация, експресираща
високи нива на ИгЕ.
28.7. Изброяват се най-малко 1000 базофила за
проба или 50 000 до 100 000 левкоцита при анализ
на клетките според параметъра големина (FSC).
28.8. Определя се процентът на дегранулираните базофилни гранулоцити според експресията на
активационния антиген gp 53 (CD63) след анализ
на съответните контроли за всеки отделен пациент – отрицателна и положителна.
29. Определяне на HLA системата.
29.1. Терминологията на HLA антигените трябва
да съответства на последния доклад на комитета
по номенклатура към Световната здравна организация (СЗО).
29.2. Фенотипите и генотипите се означавават
съобразно препоръките на СЗО, напр.:
29.2.1. Единични алели: HLA-B*07. Единични
антигени: HLA-B7 или само В7 в случай, че HLA
се подразбира от контекста.
29.2.2. HLA тип. Серологично записване: HLAA2, 30; B7, 44; Cw5. ДНК записване: НLA-A*02,*30;
B*07,*44; C*05,*16; DRB1*01,*04; DQB1*05,*03:01.
29.2.3. Генотип. Серологично записване : HLAA2, B44, Cw5 / A30, B7, Cw-, . ДНК записване:
HLA-A*02, B*44, C*05, DRB1*01, DQB1*05 / A*30,
B*07, C*16, DRB1*04, DQB1*03:01.
29.3. Ако е открит само един антиген или
алел за даден локус чрез серологично или ДНК
типизиране, той може да бъде записан два пъти
във фенотипа само в случай, че хомозиготността
е потвърдена чрез изследване на фамилии или
типизирането недвусмислено показва носителство
на 2 различни алела от една и съща специфичност
(напр. DRB1*13:01/59, DRB1*13:03/33, специфичността се записва два пъти DRB1*13,*13).
29.3.1. Типизиране с висока разграничителна
способност се дефинира като: а) определяне на HLA
алелите с ниво на разграничаване, съответстващо
на първото и второто поле (напр. DRB1*13:01)
съгласно номенклатурата на СЗО и разграничаване
на всички неразграничими комбинации, определени
от полиморфизми в екзони 2 и 3 на HLA клас І
локусите и екзон ІІ на HLA клас ІІ локусите, и
б) разграничаване на всички нераразграничими
комбинации, включващи нулев алел, независимо
от това, къде е локализиран полиморфизмът, освен
когато е доказано, че антигенът е експресиран
върху клетъчната повърхност.
29.4. Определяне на хаплотипите.
29.4.1. Определянето на хаплотипите и генотипите се извършва чрез изследване на фамилията,
включващо родители, сиблинги и/или деца на
пациента.
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29.4.2. Генотипна идентичност се доказва само
при изследване и на двамата родители или когато
сегрегацията на 4-те хаплотипа е ясно определена.
29.4.3. Наразграничими комбинации в хаплотипното разпределение се разграничават чрез
типизиране по HLA-C и/или DQ и/или DР. Необходимо е типизиране с висока разграничителна
способност за разрешаване на тези комбинации.
29.4.4. При установяване на рекомбинации те
се посочват в резултата, включващ хаплотипното
разпределение.
29.5. Неродствени индивиди. Определянето на
най-вероятните хаплотипи, направено въз основа
на популационни честоти, трябва да бъде ясно
посочено.
29.6. Серологично HLA клас I типизиране:
29.6.1. Лабораторията трябва да е в състояние да
определи HLA-A, В специфичностите, официално
признати от СЗО.
29.6.2. Използват се утвърдените техники за
оптималното определяне на HLA специфичностите.
29.6.3. Всяко типизиране включва поне по една
положителна контрола – позитивен контролен
серум, за който предварително е показано, че
реагира с всички клетки. В случай че позитивната
контрола не реагира както се очаква, резултатите
от типизирането са невалидни.
29.6.4. Всяко типизиране включва поне един
негативен контролен серум, за който предварително
трябва да е показано, че не съдържа антитела.
29.6.5. Минималното количество живи клетки и
реактивността на контролните серуми, изискващи
се за валидност на серологичното типизиране,
трябва да бъдат описани в лабораторния наръчник.
29.6.6. Всеки HLA-A, B, антиген се дефинира
поне от два серума, ако и двата са функционално
моноспецифични. При мултиспецифични серуми
поне 3 частично неприпокриващи се серума се използват за определяне на всеки HLA-A, B антиген.
29.6.7. Неразграничими комбинации при серологичното типизиране се разграничават чрез
ДНК метод.
29.6.8. Всяка нова партида типизиращи панели се
тестува на поне 5 различни вида клетки с познати
фенотипи, представящи основни специфичности
или паралелно с вече тестувани панели. Всяка
нова пратка от предварително тестувана партида
типизиращи панели се верифицира с 1 вид клетки
с познат фенотип.
29.6.9. Серологично определяне на единичен
антиген (напр. HLA-B27) чрез лимфоцитотоксичен
тест и флоуцитометрично.
29.6.9.1. Всяка партида моноклонални антитела
или типизиращи плаки се тестува с контролните
клетки:
• контролите включват поне три вида клетки,
експресиращи специфичния антиген;
• контролите включват поне два вида клетки,
експресиращи кръстосано реагиращ антиген;
• контролите включват поне два вида клетки,
които не експресират специфичния и кръстосано
реагиращия антиген.
29.6.9.2. При лимфоцитотоксичния тест:
• позитивната и негативната серумна контрола
се тестуват по време на типизирането;
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• серумните контроли включват и два серума
за всеки антиген, реагиращ кръстосано със специфичния;
• серумите за дефиниране на всеки антиген
съответстват на изискванията за серологично HLA
типизиране.
29.6.9.3. При флоуцитометричния тест:
• във всеки тест се използва негативна контрола, включваща моноклонално антитяло/антитела
от същия вид и субклас, като моноклоналите,
използвани за фенотипизиране;
• при индиректно маркиране негативните контролни реагенти включват несъответстващо първо
антитяло и съответното второ антитяло, белязано
със същия флуорохром, използван в теста;
• при директно маркиране негативните контролни реагенти включват несъответстващо антитяло,
белязано с използвания в теста флуорохром;
• всяка серия от тестове включва позитивна
серумна контрола, за която е доказано, че реагира
с всички HLA клас I антигени;
• лабораторията трябва да има критерии за
разграничаване на позитивните реакции;
• в случай че се установи взаимодействие на
моноклоналните антитела с антигени, различни
от специфичните, трябва да съществува писмен
протокол за начина на разграничаване на специфичен от неспецифичен антиген.
29.7. ДНК анализ:
29.7.1. Всички преамплификационни процедури
се извършват само на определени за целта работни
места. Препоръчителни са пространствено разделяне и ограничен поток на трафика.
29.7.2. В преамплификационната зона се използват само определени за целта оборудване,
консумативи и лабораторно облекло.
29.7.3. Всички дейности, произтичащи от и
включващи амплификация в PCR апаратите, се
извършват в постамплификационната зона.
29.7.4. Методи, които използват двустъпална амплификация, предразполагат към грешки,
свързани с PCR контаминация. Прибавянето на
матрицата за втората амплификация е разделено
физически от преамплификационното и постамплификационното работно място. Изисква се да се
използват определени оборудване и консумативи.
29.7.5. Контрол за замърсяване („wipe-test“).
29.7.5.1. Замърсяване се проследява при всички
амплификационни процедури.
29.7.5.2. Рутинен wipe-test на преамплификационната зона и оборудване се извършва най-малко
1 път на всеки 2 месеца. Тестуване на другите зони
е препоръчително.
29.7.5.3. Мониторирането на замърсяване се
извършва по методи с чувствителност, съответстваща на рутинно използваните методи.
29.7.6. Оборудване и реактиви
29.7.6.1. Точността на PCR апаратите се верифицира чрез: поддръжка съобразно препоръките
на производителя; проверка на функционирането
на всеки апарат на 6-месечни интервали.
29.7.6.2. Инкубаторите и водните бани се контролират при всеки анализ.
29.7.6.3. Преди използване в рутинната работа
всяка нова партида от реактивите и търговските
китове се тестува.
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29.7.6.4. За търговските китове се документират
производител, партиден номер, срок на годност и
условия на съхранение.
29.7.7. Праймери и сонди
29.7.7.1. Специфичностите на праймерите и
сондите, позициите на праймерите и таргетните
секвенции на сондите се документират.
29.7.7.2. Всеки партиден номер трябва да бъде
тестуван върху поне една ДНК проба с известна
специфичност. Интензитетът на сигнала трябва да
бъде дефиниран, мониториран и да съответства
на приемливото ниво.
29.7.7.3. Праймерите и сондите се използват
при емпирично определени условия, осигуряващи
специфичност в рутинното тестуване.
29.7.8. Изолиране на ДНК, електрофореза и
анализ
29.7.8.1. Изолиране на ДНК
29.7.8.1.1. ДНК се изолира и пречиства по стандартен метод, който е документиран и валидиран
в лабораторията.
29.7.8.1.2. Ако ДНК не се използва веднага след
пречистване, лабораторията трябва да разполага
с метод за съхранение, който запазва материала
от деградиране.
29.7.8.1.3. ДНК трябва да бъде с достатъчна
чистота и концентрация за осигуряване на надеждни резултати.
29.7.8.2. Електрофореза
29.7.8.2.1. Трябва да бъдат определени и документирани оптимални електрофоретични условия
и приемливи граници.
29.7.8.2.2. Лабораторията установява критерии
за приемане на всеки старт или капилярна гелна
миграция.
29.7.8.2.3. Когато размерът на ампликона е
критичен фактор при анализа, във всеки гел се
включва маркер с размер на фрагментите, съответстващ на всички очаквани фрагменти.
29.7.8.3. Анализ
29.7.8.3.1. Приемливи граници на силата на
сигнала се дефинират за определяне на позитивен
и негативен резултат.
29.7.8.3.2. При мануално отчитане на позитивни/
негативни реакции и определяне на алелите при
SSP и SSOP методите се извършват 2 независими
интерпретации на първичните данни. При спешни
ситуации е допустима 1 интерпретация.
29.7.8.3.3. Методът за определяне на алелите и
алелната база данни се документират.
29.7.8.3.4. При неразграничим резултат всички възможни алелни комбинации се посочват в
резултата.
29.8. Методи за типизиране
29.8.1. PCR-SSP
29.8.1.1. Всяка ампификационна реакция включва контрола за детекция на технически проблеми – вътрешна контрола (допълнителни праймери
или матрица, които дават продукт, разграничим
от специфичния амплификат).
29.8.1.2. При липса на специфичен амплификат
и вътрешна контрола за дадена праймерна смес
лабораторията трябва да има политика за приемане
или отхвърляне на резултатите от типизирането.
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29.8.1.3. Неспецифична или слаба амплификация
и тенденция към образуване на праймерни димери
трябва да бъдат документирани.
29.8.2. Секвениране
29.8.2.1.Матрицата за нуклеотидно секвениране
се характеризира с достатъчна чистота, специфичност, количество и качество.
29.8.2.2. Пречистване на матрицата след амплификация се извършва за отстраняване на dNTP,
Taq плимераза и амплификационни праймери.
29.8.2.3. Трябва да бъдат установени критерии
за приемане на първичните резултати (интензитет
на пиковете, флуктуации на базовата линия, форма
на пиковете, точно определяне на константните
позиции).
29.8.2.4. Съотношението сигнал/шум трябва
да бъде достатъчно за надеждно определяне на
нуклеотидите.
29.8.2.5. Методът за определяне на алелите се
документира
29.8.2.6. Трябва да се използват методи, които
да не допускат позициите, включени в амплификационните праймери, да се анализират при
определянето на алелите.
29.8.2.7. Лабораторията документира базата
данни, използвана при интерпретацията на данните.
29.8.2.8. Ако определената секвенция е неразграничима, крайният резултат посочва всички
възможни алелни комбинации.
29.8.3. PCR-SSOP
29.8.3.1.Амплификацията се мониторира чрез
гел-електрофореза преди извършване на хибридизация.
29.8.3.2. Всеки анализ включва вътрешна сонда,
специфична за консервативен регион на амплифицирания продукт.
29.8.3.3. Всеки анализ включва съответни
контроли за валидиране на хибридизацията и
детекцията.
29.8.3.4. Всяка амплификация и хибридизация
включва негативна контрола (без ДНК).
29.8.3.5. Автоматичните системи за хибридизация се калибрират най-малко 1 път в годината.
29.8.3.6. При използване на скенери се извършва второ визуално отчитане за потвърждаване на
данните.
29.8.3.7. При автоматизирано отчитане всички критични елементи, оказващи влияние върху
функционирането на машината, трябва да бъдат
мониторирани. Лабораторията документира функционалната проверка на апаратурата. Почистването
и калибрирането на флоуцитометър подобните
инструменти се извършва и документира преди
използването им.
30. Определяне на циркулиращи алоантитела
30.1. Лабораторията има документирана политика за оценяване сенсибилизацията на всеки пациент
от времето на първоначалното характеризиране.
30.2. Лабораторията има програма за регулярен
скрининг на серуми от всеки пациент за антитела
срещу HLA антигени съобразно изискванията за
трансплантация на органи и медицински стандарт
„Имунологична подготовка при трансплантация
на органи, тъкани и клетки“.
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30.3. Лабораторията разполага с документация
за потенциално сенсибилизиращи събития на всеки
пациент. Серумите след всяко от тези събития се
тестуват за антитела срещу HLA антигени и се
съхраняват за бъдещ кросмач.
30.4. Определя се и се документира специфичността на HLA антигени, срещу които са насочени откритите антитела. Необходимо е да бъдат
разграничени антителата срещу HLA антигени от
антитела с друга специфичност.
30.5. Използва се класическата комплементзависима лимфоцитотоксична техника и/или друга
техника с чувствителност, еквивалентна или повисока от тази на цитотоксичната.
30.6. За откриване на антитела срещу HLA
клас II антигени се използва техника, която ги
разграничава от антитела срещу HLA клас I
антигени.
30.7. Панелът от HLA антигени включва достатъчен брой донори, за да се обхване най-голям
брой антигенни специфичности и да се осигури
съответствие на разпределението им в популацията.
Броят на индивидите и на антигенните специфич
ности се документира.
30.8. Комплемент зависим лимфоцитотокси
чен тест:
30.8.1. Във всяка плака се включва HLA специфична положителна контрола за активността
на комплемента и отрицателна контрола за жизнеспособността на тестуваните клетки.
30.8.2. ИгГ и ИгM положителни контроли се
включват, ако серумите се изследват след третиране с дитиотреитол (ДТТ).
30.9. Микросферов тест:
30.9.1. Лабораторията има утвърдена процедура
за контролиране на неспецифичното свързване на
антитела към таргетните микросфери.
30.9.2. Всяко изследване задължително включва
отрицателна контрола – серум от неалоимунизиран
човешки донор(и).
30.9.3. Всяко изследване включва положителна
контрола – серуми от алоимунизирани индивиди,
за които е документирано, че реагират с HLA
антигени. Антителата са от подходящия за изследването изотип.
30.9.4. Лабораторията трябва да има изработени
критерии за разграничаване на позитивните от
негативните реакции.
30.10. Имуноензимен тест.
30.10.1. Всяко изследване на алоантитела чрез
ИЕМ включва отрицателна и положителна серумна
контрола както при микросферовия анализ.
30.10.2. Контрола без HLA антиген се включва
в тест-системата.
30.10.3. Лабораторията документира свой собствен праг на сигнификантни нива на антитялово
свързване.
31. Определяне на тъканна съвместимост чрез
кросмач реакция.
31.1. Кросмач реакцията се извършва проспективно.
31.2. Използват се техники с еквивалентна
чувствителност на скриниращия алоантителата
тест. Могат да бъдат използвани тестове с доказана
повишена чувствителност в сравнение с основния
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микролимфоцитотоксичен тест, напр. удължена
инкубация, усилване на реакцията с антиглобулин
или флоуцитометрия.
31.3. Лабораторията може да определя T- и
B-клетъчен кросмач.
31.4. Лабораторията може да диференцира положителен кросмач, дължащ се на алоантитела,
от този, дължащ се на автоантитела.
31.5. Серумите, взети на 14-ия ден след сенсибилизиращо събитие, се включват в кросмач
реакцията преди трасплантация.
31.6. Лабораторията има утвърдена политика
за подбор на положителни исторически серуми за
тестуване в кросмач реакцията при сенсибилизирани реципиенти.
31.7. Лимфоцитотоксичен кросмач:
31.7.1. Във всяка плака се включва HLA специфична положителна контрола за активността на
комплемента и отрицателна контрола за жизнеспособността на донорните лимфоцити.
31.7.2. ИгГ и ИгM положителни контроли се
включат, ако кросмачът се извършва след третиране на серумите на пациентите с ДТТ.
31.8. Флоуцитометричен кросмач:
31.8.1. Препоръчва се многоцветна техника.
31.8.2. Свързването на човешкия имуноглобулин
се установява чрез флуорохром-белязан F(ab')2
античовешки ИгГ.
31.8.3. Всяко изследване включва отрицателна
и две положителни (силна и слаба) контроли.
31.8.4. Контролният нормален човешки серум
е от неимунизирани, здрави индивиди и доказано флоуцитометрично негативен срещу човешки
левкоцити.
31.8.5. Позитивната контрола включва човешки
серуми, съдържащи антитела от определен изотип,
специфични за HLA антигените или всякакви други
алоантигени, които са от значение за кросмача.
Позитивната контрола би трябвало да реагира с
всички човешки лимфоцити.
31.8.6. Всяка лаборатория установява собствен
праг за позитивен кросмач. Всяка значителна промяна в протокола или апарата изисква повторно
характеризиране на позитивния праг.
32. Определяне на тумор-асоциирани антигени
в серум.
32.1. Лабораторията е в състояние да изследва
туморни маркери по един от утвърдените методи:
РИА, ИЕМ, хемилуминесценция.
32.2. Изследването на туморни маркери за
диагностично уточняване и контрол на лечението
включва:
32.2.1. преди провеждане на терапия – изследване на най-подходящия маркер за вида и
локализацията на тумора;
32.2.2. при отсъстващо или недостоверно повишаване стойностите на маркера може да се
изследва маркер на втори избор;
32.2.3. повторно изследване на маркера се
препоръчва не по-рано от 14 – 20 дни след терапевтичната интервенция;
32.2.4. в зависимост от промените в стойностите
на туморния маркер в сравнение с предтерапевтичните и/или при промяна на терапевтичното
поведение се изработва индивидуална схема за
конкретния пациент за честотата на проследяване
на маркера.
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32.3. Всяко изследване включва контролни
концентрации на дадения туморен маркер, вкл.
серум с липса на маркера. По получените стойности от изследването на контролни концентрации
се построява кривата за отчитане на резултатите.
32.4. При всяко изследване се използва един
и същ серум с известна концентрация на маркера, като полученият резултат трябва да попада в
указаните граници.
33. Определяне на хормони
33.1. Използва се международно приетата номенклатура на методите за анализ на хормони.
33.2. Полуколичествените методи (хроматографски принцип на тест ленти) се използват
като диагностичен ориентир (скрининг тест). При
получаване на резултати извън границите на нормата се използват количествени методи: радиоимунологичен анализ (РИА), имуно-радиометричен
анализ (ИРМА), ензимно-имунен анализ (ЕИА),
имуно-ензимен анализ (ИЕА), флуоро-имунен
анализ (ФИА), имуно-флуорометричен анализ
(ИФМА), луминесцентно-имунен анализ (ЛИА),
имуно-луминесцентен анализ (ИЛМА).
33.3. Изборът на метод за анализ на хормони
се съобразява с определени изисквания:
33.3.1. по отношение на чувствителност методите
се нареждат по следния начин ЕИА = ИЕА < РИА
< ИРМА = ИЛМА = ЛИА = ФИА = ИФМА;
33.3.2. за всеки вид хормон съобразно неговата
структура, транспортни белтъци и пр. има оптимален вид анализ, който има предимства пред
другите независимо от горепосочения ред.
33.4. Стриктно се спазват условията за вземане и
съхранение на пробите при всеки отделен хормон.
33.5. Лабораторията може да определя количествено и полуколичествено стероидни хормони
(кортизол, 17-ОН прогестерон, дехидроепиандростерон-сулфат, алдостерон и техните метаболити в кръвен серум, плазма и урина) по една от
утвърдените техники.
33.6. Лабораторията може да определя количествено, а където е необходимо – и полуколичествено,
репродуктивни хормони – естрадиол, прогестерон,
тестостерон и техни метаболити в кръвен серум,
плазма и урина, по една от утвърдените техники.
33.7. Лабораторията може да определя количествено тиреоидни хормони (общ трийодтиронин
и тироксин, свободен трийодтиронин и типоксин,
трийодтиронин-обратен, тиреоглобулин) в кръвен
серум или плазма по една от утвърдените техники.
33.8. Лабораторията може да определя хипофизни хормони (адренокортикотропен хормон,
тиреоид-стимулиращ хормон, соматотропен хормон, пролактин, фоликулостимулиращ хормон,
лутеинизиращ хормон) по една от утвърдените
техники:
33.8.1. Полуколичествените методи на тест
ленти могат да се използват за скринингови цели
и първоначален диагностичен ориентир.
33.8.2. При отклонение на резултата от нормалните стойности лабораторията може да анализира
пробата по един от количествените методи: ФИА,
ИЛМА, ИРМА.
33.9. Лабораторията може да определя инсулин
и С-пептид и е препоръчително определянето на
глюкагон в серум или плазма по една от утвър-
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дените техники (ЕИА, МЕИА, РИА, DELFIA) за
количествено определяне. Полуколичествените
методи на тест ленти не се препоръчват.
34. Имунохистохимично и имуноцитохимично
изследване.
34.1. Лабораторията е в състояние да идентифицира и локализира антигени в тъканни срези
и цитологични препарати чрез съответно имунохистохимично или имуноцитохимично маркиране
с антитела, използвани като специфични реагенти
в антиген-антитяло реакция и последваща визуализация посредством флуоресцентни бои или
ензимни системи.
34.2. Всяко изследване включва положителна
и отрицателна контрола.
34.3. Фоновото маркиране се намалява максимално чрез специфично блокиране на ендогенните
субстрати в зависимост от използваната визуализираща система.
34.4. Като отрицателна контрола на неспецифичното свързване на антителата се използват
контролни изотипни антитела, специфични спрямо
антигени, които не се срещат и не могат да бъдат
индуцирани в тъкани на бозайници.
34.5. Като отрицателни контроли на имунохистохимичното или имуноцитохимичното изследване
с цел оценка на наличието на ендогенен субстрат
на визуализиращата система в изследваните тъкани
или клетки успоредно се инкубират препарати от
изследвания материал, при които е пропуснато
първичното антитяло.
34.6. Като положителна контрола се използват
тъкани или клетки, за които е известно, че са положителни за тествания антиген. При изследване
на левкоцитни антигени хемопоетичната тъкан
предоставя вътрешни положителни контроли за
използваните антилевкоцитни антитела.
34.7. Лабораторията има възможности за морфологично изследване. Лабораториите, които не
могат да проведат морфологичен анализ, създават
добре функциониращ механизъм за комуникация
със звена, осъществяващи морфологична оценка
на същия клиничен материал.
34.8. Всяко несъответствие между данните от
морфологичното и имунофенотипното изследване
следва да бъде изяснено.
34.9. Резултатите съдържат информация за
вида на положително и отрицателно оцветените
клетки и структури, описание на типа на оцветяването (дифузно, фокално, цитоплазмено, ядрено,
мембранно), а при необходимост и коментар на
контролите и използваните антитела.
Раздел IV
Основни изисквания към структурите по клинична
имунология в лечебните заведения за болнична
и извънболнична медицинска помощ (устройство,
задължителни дейности, персонал)
1. Кабинет по клинична имунология в амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ
1.1. Устройство
Кабинетът по клинична имунология е най-малката структура, която може да бъде самостоятелно
звено или част от структурата на лечебно заведение
за специализирана извънболнична помощ. Състои
се от кабинет и манипулационна.
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Кабинетът се използва за преглед на пациента – снемане на анамнеза, физикален статус и
попълване на медицинските документи.
Манипулационната служи за извършване на
специфични диагностични дейности – кожно-алергични проби, кожни проби за забавен тип свръхчувствителност, за провеждане на кардиопулмонална
ресусцитация при необходимост. Манипулационната може да се обособи като функционална част от
кабинета или при необходимост да се помещава
в отделна стая.
1.2. Оборудване
Кабинет: лекарско бюро, стол, шкаф за документи, медицинска кушетка, мивка с течаща топла
и студена вода, телефон, компютър и принтер,
медицински документи: амбулаторен журнал,
рецепти, бланки за назначаване на лабораторни
и рентгенови изследвания.
Манипулационна: хладилник за съхранение
на реактивите за кожно-алергичните проби и
пробите за забавен тип свръхчувствителност, масичка за извършване на кожните проби, стол за
извършващия пробите, стол за пациента, спешен
шкаф с медикаменти, кислородна бутилка, амбу,
есмарх, ластични бинтове, масичка за поставяне
на спринцовки с алергени, шкаф, мивка с течаща
топла и студена вода, медицинска кушетка.
1.3. Задължителни дейности
1.3.1. Прегледи:
– първичен преглед с описание на анамнеза
и статус и изработване на индивидуална диагностично-лечебна схема;
– първичен преглед в домашна обстановка;
– вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем;
– вторичен преглед в домашна обстановка;
– консултация с друг специалист в амбулаторни условия;
– експертиза на временна неработоспособност.
1.3.2. Общомедицински дейности:
– инжекции;
– парентерални инфузии;
– кардио-пулмонална ресусцитация (по витални
индикации).
1.3.3. Специфични дейности:
– назначаване и интерпретиране на лабораторни и специализирани имунологични изследвания;
– назначаване, започване и контролиране на
специфична имунотерапия, неизискваща стационарни условия.
1.4. Персонал:
– щатен брой лекари – един лекар с призната
специалност по клинична имунология; лекарят
имунолог носи пълна отговорност за пациента
от момента на първия преглед, като контролира
провеждането на изследванията, поставя диагнозата, изготвя лечението и следи ефекта му чрез
контролни прегледи до момента, в който пациентът бъде предаден на общопрактикуващия лекар
(ОПЛ), постъпи в болница или при промяна на
местожителството;
– медицинска сестра в кабинет по имунология
се назначава по преценка на лекаря имунолог
при достатъчна натовареност; медицинската сестра работи под контрола на лекаря имунолог и
извършва следните дейности: извършва кожните
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проби, попълва документацията, регулира потока
от пациенти и следи за консумативите (памук,
спирт, спринцовки и игли и т.н.);
– санитар – назначава се по преценка на
лекаря.
2. Клиника (отделение) по клинична имунология към лечебно заведение за болнична помощ
2.1. Устройство
Клиниката или отделението включва:
– болнични стаи – с мивка, кислородна инсталация на всяко легло, естествено осветление,
общо и локално изкуствено осветление, 1 – 3
легла в стая с тристранен достъп, нощно шкафче
за всяко легло;
– приемен кабинет с манипулационна за консултации и приемане на лежащо болни;
– регистратура;
– лекарски кабинети;
– кабинет за началника на клиниката (отделението);
– кабинет на дежурния лекар с легло, бюро,
телефон и мивка;
– манипулационна за стационара с работни
плотове, шкафове, централен спешен шкаф и
хладилник;
– сестринска стая, която се използва и за стая
на дежурната сестра;
– склад;
– санитарен възел.
2.2. Оборудване
– кислородна инсталация, електроинсталация;
– общо луминесцентно осветление със 150 Вт
източници и индивидуално (за легло) нелуминесцентно осветление – 60 – 75 вата;
– апарат за ЕКГ;
– дефибрилатор;
– АМБУ;
– носилка;
– седяща инвалидна количка;
– персонални компютри, свързани в мрежа;
– хладилници – минимум по един в манипулационните.
2.3. Основни дейности
– лечебно-диагностична дейност в оптимален
размер, съобразен с актуалните световни достижения в областта на имунологията;
– учебно-преподавателска дейност на студенти
и стажант-лекари и обучение на специализиращи
лекари, докторанти и медицински сестри в рамките
на следдипломно обучение (СДО);
– научноизследователска работа в областта
на нови диагностични и терапевтични методи и
на предстоящи за регистриране медикаменти от
фаза II, III и IV.
2.4. Персонал
– щатен персонал: Съгласно т. II „Нива компетентност“ – началник на клиника, началници на
отделения, лекари, медицински сестри и санитари;
броят му зависи от броя на леглата, потока на
амбулаторните болни, обучаването на студенти,
лекари и сестри и научноизследователската дейност;
– нещатен персонал: обучаващи се лекари и
медицински сестри; броят му зависи от програмите за СДО, възможностите на клиниката да
приеме обучаващи се и преценката на началника
на клиниката.
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2.4.1. Лекарят имунолог в клиниката (отделението) по клинична имунология извършва следните
дейности:
– снемане на анамнеза според изискванията
и правилата на специалността;
– клиничен преглед – снемане на физикален
статус по системи, назначаване на необходимите
лабораторни, специфични имунологични, функционални и инструментални изследвания;
– интерпретира резултатите от назначените
изследвания;
– назначава необходимите консултации със
съответни специалисти;
– назначава съответни лечебни процедури под
ръководството на съответния ръководител (началник-отделение и началник-клиника);
– ежедневно минава на визитация с медицинската сестра и дава ясни назначения за поведението,
изследванията и лечението на болните;
– контролира изпълнението на назначенията
от медицинската сестра и друг помощен персонал;
– подготвя и докладва болните за визитация
на началника на клиниката.
Лекуващият лекар носи цялата отговорност за
пациента от приемането до момента на изписването му. В деня на изписването му дава епикриза.
Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента или неговите близки за неговото състояние,
за характера на заболяването му, за предстоящите
изследвания и методи на лечение (вид медикаменти, клинична ефективност и безопасност на
прилаганите медикаменти).
В отделението/клиниката по клинична имунология лекарите без призната специалност по
клинична имунология работят под ръководството
на лекар имунолог.
В отделението/клиниката могат да работят и
лекари без призната специалност по клинична
имунология в хода на тяхното обучение (специализиция) по съответната програма за следдипломно
обучение. Това се извършва под ръководството и
отговорността на ръководителя на клиниката с
помощта на лекар имунолог от отделението.
Клиничните имунолози, работещи в отделенията, могат да извършват научно-приложна
дейност – научна разработка на теми, клинични
проучвания и изследване на нови медикаменти в
различна фаза на проучването им.
2.4.2. Медицинската сестра в отделенията има
следните функции и задължения:
– приема новоприетите болни, извършва
санитарната им обработка и ги подпомага в настаняването в болнична стая;
– запознава болните с правилника за вътрешния
ред и подпомага адаптацията им в болничната среда;
– поддържа постоянен контакт с болните и
проявява внимание към нуждите им;
– следи за спазване на правилника за вътрешния ред и дневен режим; следи за добрия ред в
стационара по време на свиждане;
– организира, ръководи и контролира работата
на санитаря;
– отговаря за реда и чистотата в болничните
стаи;
– подготвя болните и болничните стаи за
визитация и участва в нея с лекуващия лекар;
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– организира и осигурява болничните грижи
за тежко болни на легло;
– при екзитус организира процедурите по своевременно изнасяне на трупа; описва и съхранява
ценностите на починалия и ги предава на старшата
медицинска сестра или близките на болния по
установения ред;
– изпълнява всички назначения и инструкции на лекуващия лекар, касаещи болните, като
своевременно го информира за извършеното и
евентуални затруднения;
– подпомага лекуващия лекар при провеждане
на изследванията и повикване на консултанти;
– измерва температура, пулс, артериално налягане (АН), дишане, диуреза;
– прави подкожни, мускулни и венозни инжекции и вливания;
– прави подготовка за определяне на кръвни групи, изписва кръв и биологични продукти,
подготвя всичко необходимо за кръвопреливане,
което се извършва от лекар;
– взема материали от болния за бактериологично и вирусологично изследване;
– изписва, получава, разпределя, раздава и
заприходява предписаните лекарства;
– следи за изправността на подаващата кислород система, следи за наличието на кислород;
– подготвя болните за различни изследвания
и ги придружава до съответното звено;
– прави очистителни клизми по назначение,
поставя грейки, лед, компреси, влажни обтривания, масажи срещу декубитус, редовен тоалет и
обслужване на тежко болни;
– поддържа хигиена на работното място;
– техническо участие в научната дейност;
– споделя своите знания и опит със специализиращи колеги;
– води съответната документация за медицински сестри (рапортна книга, тетрадка за визитации, тетрадка за назначения, табели за изписани
лекарства и санитарни материали);
– поръчва, разпределя и раздава храната на
болните според назначените диети;
– следи за опазване на болничното имущество;
– изпълнява работния график (редовен работен
ден, следобедни или нощни дежурства), съставен
от старшата медицинска сестра и одобрен от началника на отделението;
– в края на работния ден предава работното
си място с рапорт на следващата смяна, а тежко
болните – до леглото на болния;
– задължена е да пази медицинска тайна и не
разгласява лични конфиденциални данни за болния,
като съблюдава човешките му права;
– за изпълнение на задълженията си носи
отговорност пред старшата медицинска сестра и
висшия медицински персонал.
3. Право на пациентите за достоверна и поверителна информация от имунологичните изследвания
за собственото им здраве
За да се защитят правата на пациентите, изследвани и консултирани в имунологична лаборатория:
• персоналът на лабораторията носи отговорност не само за достоверността на резултатите от
изследванията, но и гарантира персонална тайна
за цялата информация, получена от изследвани-
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ята; ако данните от изследванията се нанасят в
компютър, те трябва да са защитени с код, който
е известен само на персонала на лабораторията;
• резултатът се предава лично на заявителя на
изследването или оторизирано от него лице при
запазване конфиденциалност на информацията;
резултати от изследването не се дават по телефон.
4. Право на работещите в имунологична лаборатория за мотивиран отказ от извършване на
изследвания
Имунологичната лаборатория има право да
откаже да извърши изследвания при:
• неправилни индикации за изследване;
• негоден за изследване материал: неправилно
взет и/или неправилно транспортиран;
• липса на данни за изследвания материал
или непосредствени клинични данни за пациента.
5. Взаимовръзка на специалността „Клинична
имунология“ с останалите клинични дисциплини
При посочените клинични състояния е задължително/препоръчително да се поиска консултация
с лекар имунолог за назначаване на необходимите
имунологични изследвания и тяхното интерпретиране с оглед поставяне (уточняване) на диагноза,
мониториране активността на болестния процес,
засягащ имунната система, определяне индикациите
за имуномодулираща терапия и мониторирането є.
Клинични
състояния

1
Първични имунодефицити
Вторични имунодефицити
(СПИН и др.)

Консултация с лекар със
специалност клинична
имунология
задължителна

препоръчителна

2

3

х

х

Алергични болести

х

Ревматични болести

х

Ендокринни болести

х

Хематологични
болести

х

Сърдечни и съдови
болести

х

Болести на храносмилателната
система
Болести на пикочо-половата
система

х

х

Кожни болести

х

Нервни болести

х

Очни болести

х

Болести на дихателната система

х
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1

2

Репродуктивни
нарушения

х

Онкологични заболявания

х

Остри и хронични
инфекции и паразитози

х

Хирургични възпалителни заболявания
Масивни и многократни кръвопреливания при
хирургични заболявания
Трансплантация
на кожа, солидни органи, костен
мозък и хемопоетични стволови
клетки
Автоимунни и
други имуномедиирани състояния

3

х

х

х

х
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НАРЕДБА № 45
от 26 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Спешна медицина“
Член единствен. (1) С тази наредба се
утвърждава Медицински стандарт „Спешна
медицина“ съгласно приложението.
(2) Дейността по спешна медицина се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 от
всички лечебни заведения, които я извършват.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Лекарите без специалност, работещи в
структурите по спешна медицина, посочени в
този стандарт, са длъжни в срок до една година от влизането му в сила да предприемат
действия по започване на специализация по
спешна медицина или по друга медицинска
специалност.
§ 2. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от Министерството на
здравеопазването, от Изпълнителната агенция
„Медицински одит“, от регионалните центрове
по здравеопазване и от органите на управление
на лечебните заведения.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: А.-М. Борисова
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Приложение
към член единствен, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„СПЕШНА МЕДИЦИНА“
Раздел I. Общи положения

Глава 1. Основна характеристика на медицинската специалност „Спешна медицина“
1. Дефиниция, основни цели и
задачи на специалността „Спешна
медицина“

1.1. С термина „Спешна медицина“ (СМ) се
определя медицинска специалност с преобладаваща
терапевтична насоченост, която обхваща дейности
от почти всички клинични медицински специалности в частта им относно спешността в извънболничната и в болничната медицинска помощ
и която чрез различни диагностични и лечебни
дейности обслужва широк контингент пациенти,
нуждаещи се от спешна медицинска помощ.
1.2. Медицинската специалност „Спешна медицина“ може да бъде практикувана в лечебни
заведения за извънболнична медицинска помощ,
в лечебни заведения за болнична медицинска
помощ и в други лечебни заведения по чл. 10 от
Закона за лечебните заведения.
1.3. По своята същност специалността „Спешна
медицина“ е интердисциплинарна специалност,
което налага в този стандарт да бъдат дефинирани две основни понятия, които определят нейния
предмет, цел и задачи, а именно: „спешно състояние“ и „спешен пациент“.
1.3.1. В съвременната медицинска наука и
практика като „спешно“ се определя всяко нововъзникнало или съществуващо болестно състояние,
което ако не бъде диагностицирано и лекувано
незабавно, води до смърт или тежки, необратими
морфологични и функционални увреждания на
жизненоважни органи и системи.
1.3.2. Изключително важната социална цена и
същност на спешната медицина налага да бъдат
дадени две определения на понятието „спешен
пациент“:
1.3.2.1. Обществено определение – спешен е
всеки пациент, който счита себе си за такъв и е
уведомил за това центъра за спешна медицинска
помощ (ЦСМП), който със специализиран, случаен
или собствен транспорт или „на крака“ е влязъл
през входа на спешното приемно отделение (СПО).
1.3.2.2. Медицинско определение – спешен е
всеки пациент, при който е налице нововъзникнало
или съществуващо болестно състояние, за което,
ако незабавно не бъдат предприети медицински
дейности, може да доведе до смърт или до необратими морфологични и функционални увреждания
на жизненоважни органи и системи.
1.3.2.3. Съвкупното прилагане на двата принципа за определяне на понятието за спешен пациент предполага, че всяко лице, отговарящо на
общественото определение за „спешен пациент“,
следва да се счита за такъв до момента, в който
по обективен начин се докаже, че не са изпълнени
медицинските критерии за наличие на „спешно
състояние“.
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1.4. Основната цел на специалността „Спешна
медицина“ е да бъде излекувано или прекъснато
развитието и задълбочаването на „спешното състояние“ при пациента, водещо до смърт или тежки,
необратими морфологични и функционални увреди
на жизненоважни органи и системи.
1.5. Задачите на медицинската специалност
„Спешна медицина“ са свързани с осигуряването
на своевременна и качествена диагностика, терапевтично поведение и лечение при пациентите
със спешни състояния.
1.6. Изработването и внедряването на стандарт
по спешна медицина в медицинската практика
е от изключителна важност за осигуряването на
адекватна спешна медицинска помощ за пациентите, за поддържане, повишаване и контрол
на качеството на тази помощ и за осигуряване
на непрекъснатост, единност и унифицираност
на лечебно-диагностичния процес при спешните
пациенти.
2. Дефиниране на ключовите елементи на
диагностично-лечебния процес в областта на
специалността „Спешна медицина“
2.1. Ключови елементи на диагностично-лечебната дейност в областта на спешната медицина
са: 1) физикално изследване; 2) изграждане на
диференциално-диагностичен план; 3) определяне
на необходимостта от използване на допълнителни
диагностични методи и интерпретация на получените резултати; 4) периодична оценка на състоянието;
5) определяне на индивидуално медикаментозно,
оперативно и/или инвазивно (интервенционално)
лечение, чиято основна цел е предотвратяване
на смъртта и/или инвалидизацията на пациента.
2.2. Лечебно-диагностичните дейности в областта на спешната медицина се осъществяват
при спазване на въведените с този стандарт
задължителни изисквания за лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и за
структурните звена на лечебните заведения за
болнична медицинска помощ, в които се оказва
спешна помощ.
2.3. Всички лечебно-диагностични дейности
се подчиняват и на утвърдените диагностичнотерапевтични алгоритми и правилата за добра
медицинска практика.
2.4. Диагностичната и лечебната дейност в
областта на спешната медицина се осъществяват
с помощта на подходяща апаратура и медицински
изделия, отговарящи на съвременните изисквания за качество и безопасност и несъздаващи
допълнителен риск за пациентите. Медицинските
специалисти задължително се обучават за работа
с апаратурата и изделията. Използваната апаратура подлежи на редовен технически контрол
за изправност, като се осигурява регистриране и
анализиране на резултатите.
3. Изисквания за професионална компетентност за практикуване на специалността „Спешна
медицина“
3.1. Дейности в областта на медицинската специалност „Спешна медицина“ могат да осъществяват
лекари с призната специалност по „Спешна медицина“, които притежават съответните теоретични
познания, практически опит и умения.
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3.2. Придобиването на специалността „Спешна
медицина“ се осъществява по реда на Закона за
здравето и Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването
и в изпълнение на утвърждавани от министъра на
здравеопазването програми за обучение на лекариспециалисти по спешна медицина. Програмите са
ориентирани към осъществяване на обучение за
осигуряване на висококвалифицирани специалисти
с добри практически умения.
3.3. Поддържането на квалификацията на специалистите по спешна медицина се осъществява
по реда и условията на Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, както и посредством участие
в провежданото от БЛС продължаващо обучение
и различни други форми на външно и вътрешно
обучение (колегиуми, семинари и др.).
3.4. Предвид интердисциплинарния характер на тази медицинска специалност, дейности,
включващи се в нейния обхват, могат да извършват и специалисти с други признати клинични
специалности – вътрешни болести; педиатрия;
хирургия; неврология; ортопедия и травматология;
акушерство и гинекология и други, в рамките на
професионалната си компетентност по съответната
специалност.
3.5. Лекари без специалност могат да осъществяват дейност в структури по спешна медицина,
като са длъжни в срок до една година от започване
на работа да предприемат действия по започване
на специализация по спешна медицина или по
друга клинична медицинска специалност. В този
смисъл лекарите без специалност могат да бъдат
назначавани на срочно трудово правоотношение
за една година.
4. Гранични области на специалността „Спешна
медицина“
4.1. Специфичните дейности по обслужване
на пациенти със спешни състояния съдържат
елементи и на други медицински специалности и
области на клиничната медицина извън спешната
медицина, което прави дейността на специалиста
по спешна медицина интердисциплинарна, без да
е необходимо да се покриват изцяло стандартите
по отделните медицински специалности, а именно:
4.1.1. анестезия и интензивно лечение
4.1.2. хирургия
4.1.3. ортопедия и травматология
4.1.4. урология
4.1.5. клинична токсикология
4.1.6. вътрешни болести
4.1.7. кардиология
4.1.8. неврология
4.1.9. педиатрия
4.1.10. акушерство и гинекология и др.
Този стандарт по спешна медицина не изменя и
не допълва, нито измества стандартите в областта
на посочените в т. 4.1 медицински специалности.
Глава 2. Структури и персонал
1. Характеристика на структурите на лечебните заведения за осъществяване на специалността
„Спешна медицина“
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1.1. Структури за извънболнична помощ, осъществяващи медицинска помощ по специалността
„Спешна медицина“.
1.1.1. Извънболнична дейност по специалността
„Спешна медицина“ се осъществява от центровете
за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и техните
филиали.
1.1.2. Лекарите от лечебните заведения за първична и специализирана извънболнична помощ са
длъжни да осъществяват дейности по оказване на
спешна медицинска помощ на обърналите се към
тях спешни пациенти съгласно утвърдените алгоритми и правила за добра медицинска практика.
1.1.3. При необходимост съответният лекар или
лечебно заведение за извънболнична помощ се обръща за помощ към центъра за спешна медицинска
помощ и представя болния на пристигналия екип.
1.1.4. До пристигането на екип на ЦСМП
лекарят/лечебното заведение по т. 1.1.3 осигурява максималния възможен обем от медицински
дейности за поддържане на виталните функции
на болния.
1.2. Център за спешна медицинска помощ
(ЦСМП)
1.2.1. Центърът за спешна медицинска помощ
е лечебно заведение с основен предмет на дейност
оказване на медицинска помощ на пациенти със
спешни състояния.
1.2.1.1. Центърът за спешна медицинска помощ
осъществява дейността си на териториален принцип и осигурява оказване на спешна медицинска
помощ на заболели и пострадали лица в дома, на
местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.
1.2.1.2. Структурата, дейността и организацията на работа в ЦСМП се определят подробно с
правилник за устройството и дейността на ЦСМП.
1.2.2. Дейността в центъра за спешна медицинска
помощ се осъществява при непрекъснат денонощен
режим на работа на базата на 12-часови дежурства
и екипна организация на труда.
1.2.2.1. Обемът на осъществяваните в ЦСМП
дейности по специалността „Спешна медицина“
включва:
а) оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на пациенти в дома, на местопроизшествието, при бедствия, аварии и катастрофи
и др., по време на транспорта до евентуална
хоспитализация;
б) осигуряване на необходимия обем от спешни
диагностични изследвания съобразно възможнос
тите и наличната апаратура, съгласно изискванията
на медицинския стандарт и утвърдените диагностично-терапевтични алгоритми;
в) транспортиране за спешна хоспитализация
в болнично заведение при състояние на пациента,
налагащо продължаване на лечението в болнична
обстановка;
г) клинично и инструментално наблюдение на
пациента до неговата хоспитализация;
д) провеждането на необходимите лечебни и
специфични реанимационни дейности до овладяване на спешното състояние или до настаняването
на пациента в болница.
1.2.3. Структурата на ЦСМП включва в себе
си следните три части:
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1.2.3.1. Районна координационна централа
(РКЦ) – с диспечерска зала;
1.2.3.2. Филиали за спешна медицинска помощ
(ФСМП) – с помещения за дежурните екипи и
административни и помощни помещения, съгласно капацитета. В някои филиали се осигуряват
лекарски кабинети и манипулационни зали, отговарящи на утвърдените здравни изисквания за
площ и оборудване.
1.2.3.3. Административно-стопанска част – състояща се от административни помещения, складови
помещения, склад за медикаменти и консумативи,
автосервиз, гаражи, сервизни помещения.
1.2.4. Координационната централа е структура
на ЦСМП, която чрез различни технически средства приема повикванията, осъществява връзките
между нея и медицинските екипи с потърсилите
спешна медицинска помощ граждани или институции; с координационния център 112; с останалите
ЦСМП в страната; с различни видове лечебни
заведения, разположени в съответния регион или
в национален мащаб.
1.2.4.1. Координационната централа е длъжна
във възможно най-кратки срокове да осъществи
връзката и да даде указания за изпълнение на
всички гореупоменати респонденти, като непрекъснато следи за тяхното изпълнение.
1.2.4.2. В ЦСМП се води архив (електронен и хартиен) на всички обаждания и връзки,
осъществени по време на работа на Районната
координационна централа, който се съхранява в
нормативно установени срокове.
1.2.5. Дейността на РКЦ се осъществява от екип
от лекар и други медицински специалисти или
други специалисти с необходимата квалификация.
1.2.5.1. За осигуряване на дейността на Районната координационна централа в ЦСМП се
предвиждат следните видове и брой длъжности:
а) лекари – 6;
б) специалисти по здравни грижи или други
специалисти с необходимата квалификация:
– до 50 000 повиквания за СМП годишно – 6;
– за всеки 6000 повиквания годишно над 50 000
до 100 000 – по 1 допълнително;
– за всеки 15 000 повиквания годишно над
100 000 – 1 допълнително.
1.2.6. Всеки център за спешна медицинска
помощ се състои от определен брой филиали за
спешна медицинска помощ, разкрити съобразно
разстоянията, маршрутите и релефа на съответния
регион и възможностите за спешно обслужване.
1.2.7. ФСМП разполагат с медицински екипи,
транспортни екипи, транспортни средства, сградова и инфраструктурна част за осъществяване на
присъщата им медицинска дейност.
1.2.8. Медицинските екипи и обслужващите ги
транспортни средства се определят като количество
и вид от: броя, състава и гъстотата на населението,
разположено на територията на ЦСМП;
1.2.9. Мобилните медицински екипи биват:
1.2.9.1. Реанимационен екип, състоящ се от
лекар, медицински специалист по здравни грижи
и шофьор-санитар;
1.2.9.2. Медицински екип, състоящ се от лекар
или медицински специалист по здравни грижи
и шофьор-санитар (лекарски/долекарски екип).
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1.2.9.3. Освен мобилни медицински екипи
ФСМП разполагат с медицински и друг персонал за осъществяване на медицинска дейност на
територията на филиала.
1.2.10. Минималният брой и видът на медицинските екипи за спешна медицинска помощ се
определят както следва:
а) при гъстота на населението в района, поголяма от 76,6 жители на км2:
– един МЕ на 35 000 жители, с щатни длъжности: за лекари или специалисти по здравни
грижи – 6, за шофьори – 6;
– един РЕ на 150 000 жители, с щатни длъжности: лекарски – 6, други медицински специалисти – 6, шофьори – 6 (всеки ЦСМП разполага
най-малко с два РЕ);
б) при гъстота на населението в района, помалка от 76,6 жители на км2:
– един МЕ на 700 км2;
– един РЕ на 2000 км2.
1.2.10.1. Във ФСМП, разполагащи с повече от
10 екипа за спешна медицинска помощ на смяна,
се допуска профилиране на екипите по специалностите: анестезиология и интензивна терапия, ортопедия и травматология, неврология, кардиология,
вътрешни болести, хирургия и детски болести.
1.2.10.2. Транспортните екипи се състоят от
шофьор-отговорник на екипа и санитар при необходимост.
1.2.10.3. Специализираният медицински транспорт се състои от различни по вид и оборудване
санитарни автомобили, отговарящи на утвърдените
международни стандарти, съобразно задачите,
поставени за изпълнение от медицинските екипи.
1.2.10.4. Всички автомобили носят следната
специфична окраска и маркировка:
1.2.10.4.1. основен цвят на автомобила – бял;
1.2.10.4.2. допълнителен цвят: оранжев – цвят
на покрива;
1.2.10.4.3. оранжева светлоотразяваща лента с
ширина до 40 см опасва цялата кола на височината
на дръжките на страничните врати;
1.2.10.4.4. знак с изобразена телефонна слушалка
и номер 150 се намира върху предните и една от
задните врати;
1.2.10.4.5. надпис „Спешна медицинска помощ“
от двете страни на санитарния автомобил;
1.2.10.4.6. специална светлинна и звукова сигнализация, състояща се от сини сигнални лампи,
сини сигнални фарове и сирена;
1.2.10.4.7. графично и цветно изображение на
отличителния знак на единния европейски номер
112 за територията на Република България по
образец съгласно приложението по чл. 3, ал. 2
от Закона за националната система за спешни
повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната
част, симетрично от двете страни.
1.2.10.4.8. превозни средства с посочените
опознавателни знаци ползват само центровете за
спешна медицинска помощ.
1.2.10.5. Дейността на реанимационния екип
се осъществява със специализиран санитарен
автомобил, осигурен със следното минимално
оборудване и апаратура – кислородна инсталация,
портативна кислородна бутилка, аспиратор (ас-
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пирационна инсталация и преносим аспиратор),
перфузор, дефибрилатор с монитор, преносим ЕКГ;
респиратор (автоматичен механичен вентилатор),
реанимационна чанта с набор за реанимация, основна носилка с колела, допълнителна носилка,
комплект гръбначна дъска с колани и приспособление за обездвижване на главата.
1.2.10.6. Дейността на медицинския екип
се осъществява със санитарен автомобил, осигурен със следното минимално оборудване и
апаратура – кислородна инсталация, портативна
кислородна бутилка, аспиратор (аспирационна
инсталация и преносим аспиратор), преносим ЕКГ;
дефибрилатор, респиратор (автоматичен механичен вентилатор или набор за ръчна вентилация),
реанимационна чанта с набор за реанимация,
основна носилка с колела, допълнителна носилка,
комплект гръбначна дъска с колани и приспособление за обездвижване на главата.
1.2.10.7. Осигуреността на екипите и санитарните автомобили на ЦСМП с лекарствени средства,
консумативи и оборудване се регламентира в правилника за устройството и дейността на ЦСМП.
1.2.10.8. За осигуряване на своевременност на
оказваната спешна медицинска помощ се спазват
следните изисквания:
1.2.10.8.1.Не по-късно от една минута след приключване обработката на повикване за пациент със
спешно състояние РКЦ възлага изпълнението му
на най-близо разположения до местопроизшествието свободен екип за спешна медицинска помощ.
1.2.10.8.2.Не по-късно от една минута след приемане на възложеното повикване екипът е длъжен
да се отправи към предадения им от РКЦ адрес
и за възможно най-кратко време, използвайки
най-целесъобразния маршрут, да пристигне на
подадения за изпълнение адрес.
1.2.11. Квалификация, отговорности и задължения на медицинските и немедицинските специалисти, които извършват и/или пряко подпомагат
диагностично-лечебния процес, осъществяван от
структурите на лечебните заведения.
1.2.11.1. В ЦСМП могат да работят лекари,
притежаващи образователно-квалификационна
степен „магистър“ по медицина, без специалност
или с една или повече признати клинични медицински специалности, които не са лишавани от
право да упражняват професията си.
1.2.11.2. Лекари без специалност могат да работят в ЦСМП, като са длъжни в срок до една
година от започване на работа да предприемат
действия по започване на специализация по спешна
медицина или по друга клинична медицинска специалност. В този смисъл лекарите без специалност
могат да бъдат назначавани на срочно трудово
правоотношение за една година.
1.2.11.3. Всички лекари, работещи в ЦСМП,
подлежат на продължително следдипломно обучение и периодична проверка на знанията и практическите умения за оказване на медицинска помощ
при пациенти със спешни състояния.
1.2.11.4. В ЦСМП могат да работят медицински специалисти по здравни грижи (медицинска
сестра, фелдшер, акушерка и др.), които притежават диплома за медицинско образование и не са
лишавани от право да упражняват професията си.
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1.2.11.5. Медицинските специалисти участват във
форми за продължително следдипломно обучение
и периодична проверка на знанията и практическите умения за оказване на медицинска помощ
при пациенти със спешни състояния.
1.2.11.6. Немедицинският персонал на ЦСМП
трябва да притежава съответното образование в
зависимост от изпълняваната длъжност.
1.3. Структури за болнична помощ, осъществяващи медицинска помощ по специалността
„Спешна медицина“
1.3.1. Болничната медицинска помощ по специалността „Спешна медицина“ се оказва в лечебни
заведения, в които има разкрити и функционално
свързани два компонента:
1.3.1.1. Отделение по спешна медицина с легла
за престой до 24 часа.
1.3.1.2. Спешен болничен леглови комплекс.
1.3.2. Отделение по спешна медицина (спешно
отделение – СО) с легла за престой до 24 часа.
1.3.2.1. Спешно отделение е специализирана
структура на лечебно заведение за болнична
помощ, в която екип от лекари с помощта на
друг медицински и помощен персонал извършва
диагностично-лечебни дейности при пациенти със
спешно състояние.
1.3.2.2. Отделение по спешна медицина може
да се разкрива на територията на всяко лечебно
заведение за болнична помощ, което съответства
на изискванията на този стандарт.
1.3.2.3. СО трябва да има следната минимална
архитектурно-инфраструктурна среда:
1.3.2.3.1. място за информационно обслужване
и регистрация на пациентите – по 6 кв.м за всяко
работно място;
1.3.2.3.2. лекарски кабинети – по 12 кв.м;
1.3.2.3.3. чакалня – по 2 кв.м на кабинет, с
обща площ не по-малко от 12 кв.м;
1.3.2.3.4. противошокова зала за две противошокови легла – не по-малко от 25 кв.м;
1.3.2.3.5. манипулационна зала с едно транспортно легло – 20 кв.м, с две транспортни легла – 36 кв.м;
1.3.2.3.6. зала за диагностично уточняване и
наблюдение, с престой до 24 часа с легла – 6,5
кв.м на едно легло, с обща площ не по-малко от
12 кв.м;
1.3.2.3.7. помещение за съхранение на лекарства,
медицински изделия, апаратура и инвентар – не
по-малко от 5 кв.м;
1.3.2.3.8. помещение за спешния екип – с минимална площ 20 кв.м;
1.3.2.3.9. съблекалня със санитарен възел и душ
за персонала – не по-малко от 12 кв.м;
1.3.2.3.10. санитарен възел за пациентите – не
по-малко от 3 кв.м.
1.3.2.4. Спешното отделение е разположено на
обособена територия в лечебното заведение за
болнична помощ с непосредствен достъп за транспортни средства и възможности за комуникация
с болничните диагностични структури.
1.3.2.5. СО работи на непрекъснат денонощен
режим на работа и разполага с необходимия брой
специалисти за осъществяване на дейността си.
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1.3.2.6. За своите цели СО използва целия
болничен персонален, апаратурен, консумативен и
друг капацитет на лечебното заведение, на чиято
територия е развито.
1.3.2.7. Дейностите в спешното отделение се
осъществяват от екип с ръководител началника
на отделението, който е магистър по медицина с
призната специалност „Спешна медицина“. При
липса на кандидат, отговарящ на изискванията, до
провеждане на конкурс за началник на отделението може да бъде назначавано и лице с призната
специалност по „анестезиология и интензивно лечение“, „кардиология“, „токсикология“, „ортопедия
и травматология“, „хирургия“, „детски болести“,
„нервни болести“ или „вътрешни болести“.
1.3.2.8. Екипът в спешното отделение се състои
от лекари, медицински сестри и помощен персонал.
1.3.2.9. Изисквания към лечебното заведение
за осъществяване на дейността на отделението по
спешна медицина:
1.3.2.9.1. Организацията на дейността на спешното отделение се определя с този стандарт и правилника за устройството, дейността и вътрешния
ред на лечебното заведение.
1.3.2.9.2. Организацията на дейността на спешното отделение е подчинена на задължителното
изискване за поддържане на непрекъсната и равностойна 24 часа в денонощието организационна и
материална готовност, както и наличие на готовност
и възможност за прием на пациенти и осигуряване
на тяхното активно наблюдение, проследяване и
поддържане на основни жизнени функции при
еднакво ниво на качество на медицинската помощ,
осигурена екипност (лекари и медицински сестри)
и високотехнологично оборудване.
1.3.2.9.3. Във връзка с това изискване организацията на дейността на отделението е хоризонтално
и вертикално пряко свързана с всички останали
болнични звена, с приоритет по отношение на
осъществяване на връзките; с осигурена пряка
комуникация и улеснен достъп до лечебно-диагностичните звена на лечебното заведение.
1.3.2.9.4. Лечебното заведение осигурява безпроблемно функциониране на инфраструктурите
на отделението: комуникации, медицински газове,
клинична лаборатория, рентгенови изследвания,
консултации с други специалисти.
1.3.2.9.5. Ежедневно се осигуряват условия и
необходимият брой легла за прием на пациенти
с показания за лечение в лечебното заведение.
1.3.2.9.6. Екипът в СО осигурява денонощен
непрекъснат прием на пациенти, нуждаещи се от
спешна медицинска помощ, като осъществява:
1.3.2.9.6.1. спешна диагностика на пациентите,
транспортирани от екипите за спешна медицинска
помощ и на самонасочили се пациенти до потвърждаване на спешното им състояние;
1.3.2.9.6.2. необходимите лечебни и реанимационни дейности на пациентите със спешни състояния до изписването им от спешно отделение,
настаняването им в стационара или прехвърлянето
им в друго болнично заведение, като престоят на
пациенти в спешно приемно отделение не може
да превишава 24 часа;
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1.3.2.9.6.3. предлагане на спешна хоспитализация в специализираните болнични отделения при
състояние на пациента, налагащо продължаване
на лечението.
1.3.2.9.7. Лекарят в спешно отделение при необходимост осигурява консултации на болните с
лекари в болницата, които са длъжни своевременно
да ги осъществят.
1.3.2.9.8. Превеждането на спешен пациент в
клиничните звена на болницата трябва да бъде
извършено само след диагностициране на заболяването или усложненията, довели до „спешност“,
с изключение на случите, при които се налага
незабавна оперативна интервенция или друг вид
лечение.
1.3.2.9.9. Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ, на чиято територия
са разкрити спешни отделения, създават необходимата организация, ръководят, контролират и
носят отговорност за осигуряването на спешната
консултативна дейност на територията на тези
отделения.
1.3.3. Спешен болничен леглови комплекс.
1.3.3.1. Спешният болничен леглови комплекс
(СБЛК) е организиран на функционален принцип
набор от „спешни“ легла в различни по вид отделения, чийто брой и състав определят нивото
на структурата по спешна медицина, съобразно
разпоредбите на този стандарт.
1.3.3.2. СБЛК е на пряко подчинение на ръководителя на лечебното заведение или на специално
назначен за целта служител.
1.3.3.3. Минималният брой спешни легла не
може да бъде по-малък от 30% от общия брой
легла на лечебното заведение. Броят легла за
всяко отделение се определя от ръководството на
лечебното заведение.
1.3.3.4. СБЛК има право да поддържа до 30%
свободни легла с оглед непредвидимостта и същността на спешната медицина и практика.
1.3.3.5. СБЛК работи на непрекъснат денонощен
режим, като осигурява необходимия брой квалифицирани медицински специалисти, съответстващи
на този стандарт и медицинските стандарти за
съответните болнични структури.
1.3.4. Структурите, осъществяващи дейност по
специалността „Спешна медицина“ в лечебните
заведения за болнична помощ, могат да бъдат от
първо, второ или трето ниво на компетентност:
1.3.4.1. Структура по спешна медицина от I
ниво на компетентност:
1.3.4.1.1. Минимален брой лекари-специалисти – в СО работи поне 1 лекар – специалист
по спешна медицина/или вътрешни болести/или
анестезия и интензивно лечение.
1.3.4.1.2. Минимален брой лекари – в СО работят минимум 6 лекари, осигуряващи 24-часов
непрекъснат график.
1.3.4.1.3. Минимален обем дейност – СО обслужва минимум 1000 пациенти за 1 календарна
година.
1.3.4.1.4. Компетентност – в СО се лекуват
пациенти със спешни състояния, изискващи интензивни диагностични и терапевтични процедури.
1.3.4.1.5. Минимална осигуреност с апаратура – СО разполага с ЕКГ монитори с неинвазивно
измерване на АН, SpO2; с регистриращо устройство
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за основните показатели – 4 бр., от които поне 1
за следене на параметрите на външното дишане,
дефибрилатор – 1 бр.; ЕКГ апарат 1 бр., стационарен респиратор 1 бр., транспортен респиратор,
перфузори – 4 бр.
1.3.4.1.6. СО I ниво ползва капацитета на лечебното заведение, което отговаря на следните
условия:
1.3.4.1.6.1. Да притежава следните функциониращи болнични лечебни структури по следните
специалности: анестезиология и интензивно лечение; обща хирургия; вътрешни болести; кардиология; неврология, педиатрия; акушерство и
гинекология; ортопедия и травматология; 30 % от
легловия фонд на всяка от посочените структури
осигурява на функционален принцип работата на
спешния болничен леглови комплекс. В случай
че няма разкрити собствени структури по кардиология, неврология и ортопедия и травматология,
е необходимо да има сключени договори за денонощна непрекъсната консултативна помощ със
специалисти по съответните специалности.
1.3.4.1.6.2. Да притежава операционен блок;
медико-диагностичен комплекс с развити клинична
и микробиологична лаборатория; структура по
„образна диагностика“.
1.3.4.1.6.3. Да притежава необходимия брой
лекари-специалисти по гореупоменатите специалности, медицински специалисти и обслужващ
персонал, както и необходимата апаратура и оборудване съгласно утвърдения медицински стандарт
по съответната специалност.
1.3.4.1.6.4. Да осигурява денонощен режим на
работа на съответните специалисти, техника и
оборудване.
1.3.4.1.6.5. Да има утвърдени от ръководителя
на лечебното заведение правила за структурата и
организацията на дейността на СБЛК.
1.3.4.2. Структура по спешна медицина от II
ниво на компетентност:
1.3.4.2.1. Минимален брой лекари-специалисти – в СО работят поне 3 лекари – специалисти
по спешна медицина/или вътрешни болести/или
анестезия и интензивно лечение и 3-ма специализиращи.
1.3.4.2.2. Минимален брой лекари – в СО работят минимум 14 лекари, осигуряващи 24-часов
непрекъснат график, разделени на 3 лекарски
екипа съобразно патологията на обслужваните
спешни състояния.
1.3.4.2.3. Минимален обем дейност – СО обслужва минимум 2000 пациенти за 1 календарна
година.
1.3.4.2.4. Компетентност – в СО се лекуват
пациенти със спешни състояния, изискващи интензивни диагностични и терапевтични процедури.
1.3.4.2.5. Минимална осигуреност с апаратура – СО разполага с ЕКГ монитори с неинвазивно
измерване на АН, SpO2; с регистриращо устройство
за основните показатели – 6 бр., от които поне 2
за следене на параметрите на външното дишане,
дефибрилатор – 1 бр.; ЕКГ апарат 1 бр., стационарен респиратор 1 бр., транспортен респиратор,
перфузори – 10 бр.;
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1.3.4.2.6. СО II ниво ползва капацитета на
лечебното заведение, което отговаря на следните
условия:
1.3.4.2.6.1. Да притежава функциониращи
болнични лечебни структури по следните специалности: анестезиология и интензивно лечение;
обща хирургия; детска хирургия; съдова хирургия;
пластично-възстановителна хирургия, урология,
вътрешни болести, токсикология, кардиология с
инвазивна част, гастроентерология; педиатрия и
неонатология; ортопедия и травматология; акушерство и гинекология; неврология; 30 % от легловия
фонд на всяка от посочените болнични структури
осигурява на функционален принцип работата на
спешния болничен леглови комплекс. В случай
че няма разкрити собствени структури по детска
хирургия, съдова хирургия, пластично-възстановителна хирургия, токсикология, е необходимо да
има сключени договори за денонощна непрекъсната консултативна помощ със специалисти по
съответните специалности.
1.3.4.2.6.2. Да притежава структури по клинична
патология и съдебна медицина; многопрофилен
операционен или операционни блокове; параклиничен комплекс с клинична и микробиологична
лаборатория II ниво; отделение по трансфузионна
хематология; отделение по образна диагностика
от II ниво.
1.3.4.2.6.3. Да притежава необходимия брой
лекари-специалисти по гореупоменатите специалности, медицински специалисти и обслужващ
персонал, както и необходимата апаратура и оборудване съгласно утвърдения медицински стандарт
по съответната специалност.
1.3.4.2.6.4. Да осигури денонощен режим на
работа на съответните специалисти, техника и
оборудване.
1.3.4.2.6.5. Да има утвърдени от ръководителя
на лечебното заведение правила за структурата и
организацията на дейността на СБЛК.
1.3.4.3. Структура по спешна медицина от III
ниво на компетентност:
1.3.4.3.1. Минимален брой лекари-специалисти – в СО работят поне 6 лекари – специалисти
по спешна медицина/или вътрешни болести/или
анестезия и интензивно лечение и/или по други
клинични специалности.
1.3.4.3.2. Минимален брой лекари – в СО работят минимум 20 лекари, осигуряващи 24-часов
непрекъснат график на 4 лекарски екипа съобразно
патологията на обслужваните спешни състояния.
1.3.4.3.3. Компетентност – в СО се лекуват
пациенти с всички спешни състояния, изискващи интензивни диагностични и терапевтични
процедури.
1.3.4.3.4. Минимална осигуреност с апаратура – СО разполага с ЕКГ монитори с неинвазивно измерване на АН, SpO2; дихателна честота, с
регистриращо устройство за основните показатели – 6 бр., от които поне 2 за следене на параметрите на външното дишане, 2 преносими монитора; дефибрилатор – 2 бр.; ЕКГ апарат – 2 бр.,
стационарен респиратор – 2 бр., транспортен
респиратор – 2 бр., перфузори – 12 бр.; инфузионни помпи – 4 бр.;
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1.3.4.3.5. СО III ниво ползва капацитета на
лечебното заведение, което отговаря на следните
условия:
1.3.4.3.5.1. Да притежава функциониращи болнични лечебни клиники и отделения: по анестезиология и интензивно лечение III ниво; специализирани операционни блокове по специалностите:
хирургия; детска хирургия; неврохирургия и детска
неврохирургия; съдова хирургия; гнойно-септична хирургия; ортопедия и травматология; обща
хирургия; белодробна хирургия; съдова хирургия;
вътрешни болести; кардиология с възможности за
инвазивна диагностика и лечение; пулмология и
фтизиатрия; гастроентерология с възможности за
ендоскопска диагностика и лечение; нефрология
и диализна част; токсикология; детска токсикология; ортопедия и травматология; лицево-челюстна
хирургия; пластично-възстановителна хирургия;
урология; възможност за диагностика и лечение
в специалностите – очни; уши, нос, гърло, неврология и психиатрия, като 30 % от легловия
фонд на стационарните структури осигурява на
функционален принцип спешния болничен леглови комплекс.
1.3.4.3.5.2. Да притежава структури по клинична
патология; трансфузионна хематология; медикодиагностичен комплекс с клинична лаборатория,
микробиологична лаборатория; структура по образна диагностика III ниво.
1.3.4.3.5.3. Лечебното заведение трябва да притежава необходимия брой лекари-специалисти, а
клиниките да са водени от хабилитирани лица,
медицински специалисти и обслужващ персонал,
както и необходимата апаратура и оборудване,
съгласно утвърдения медицински стандарт по
съответната специалност.
1.3.4.3.5.4. Да осигури денонощен режим на
работа на съответните специалисти, техника и
оборудване.
1.3.4.3.5.5. Висшият и среден медицински
персонал да притежава сертификати и дипломи,
които позволяват провеждане на следдипломно
и продължително обучение на специализанти и
специалисти в областта на спешната медицина.
1.3.4.3.5.6. Да има утвърдени от ръководителя
на лечебното заведение правила за структурата и
организацията на дейността на СБЛК.
1.3.4.4. Освен лечебните заведения по т. 1.2.1
всяко друго лечебно заведение за болнична помощ е длъжно да оказва необходимата спешна
медицинска помощ на всяко лице, нуждаещо се
от такава, независимо от това дали пациентът е
потърсил лечебното заведение сам, с помощта
на екип на ЦСМП или на други лица и органи.
1.3.4.4.1. Дейностите по оказване на спешна
медицинска помощ се организират на територията
на диагностично-консултативния блок на болницата
с осигурено непрекъснато денонощно обслужване
на пациенти със спешни състояния при спазване
на изискванията на т. 1.3.2.9.
1.3.4.4.2. Лечебните заведения за болнична
помощ оказват спешна медицинска помощ в необходимия обем, независимо от гражданството,
пола, религията, социалния и здравноосигурителен
статус на спешния пациент.
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1.3.4.4.3. При обективна невъзможност за
осъществяване на необходимия обем дейности от
лечебното заведение за болнична помощ пациентът
се транспортира до лечебно заведение с ниво на
компетентност, съответстващо на състоянието на
пациента, и необходимите диагностично-лечебни
дейности при спазване на изискванията на глава 3.
Глава 3. Транспортиране на пациент със спешно
състояние между лечебните заведения
1. При транспортиране на пациент със спешно състояние решението за транспортиране се
съобразява със:
1.1. района на действие и достъпа на използваното транспортно средство (автомобил, вертолет,
друго);
1.2. информираното съгласие на пациента или
негов законен представител;
1.3. при невъзможност за получаване на информирано съгласие – с решение по целесъобразност,
взето от лекуващите лекари.
2. При изпълнени условия по т. 1 изборът на
лечебното заведение, където се транспортира пациентът, зависи от следните критерии:
2.1. основна причина за състоянието на пациента – пациентът се транспортира до лечебно
заведение за болнична помощ, разполагащо със
структура със съответното ниво на компетентност
за даденото състояние;
2.2. очаквано времетраене на транспорта – при
изпълнени условия по т. 2.1 пациентът се транспортира в лечебното заведение, което се прецени
за най-бързо достъпно.
3. Вземането на решение за транспортиране на
болен със спешно състояние се осъществява след
проведена консултация и становище на републиканския консултант относно възможностите за
транспорт и осигуряване на приема в подходящо
лечебно заведение.
4. Лечебното заведение, което изпраща болен
със спешно състояние, е длъжно да уведоми за
това приемащото лечебно заведение.
5. В случай, че пациентът се намира в лечебно
заведение с неадекватно за състоянието му ниво на
компетентност и състоянието му не позволява да
се осигури транспортиране или транспортиране в
очакваното време до лечебно заведение по т. 2.1,
персоналът на заведението, в което е пациентът,
е длъжен спешно да организира и осъществи:
5.1. първична реанимация на пациента;
5.2. оказване на възможната медицинска помощ,
необходима за овладяване на животозастрашаващото състояние;
5.3. по възможност – присъствие на републикански консултант по съответната специалност;
5.4. при стабилизиране на състоянието – превеждане на пациента със съответен медицински
транспорт в лечебно заведение, избрано по критериите в т. 2.
Глава 4. Качество на извършваната дейност по
специалността спешна медицина
1. Общи и специализирани показатели по
критериите за достъп до медицинска помощ, своевременност на оказваната медицинска помощ,
релевантност (уместност и съответствие), сигурност/безопасност, ефективност и ефикасност на
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тази помощ, продуктивност/икономичност, участие
на потребителя на услугата (потребителски фокус
и удовлетвореност).
1.1. Статистически показатели за лечебната
дейност, свързани с броя на приетите пациенти,
броя на спешните хоспитализации, продължителността на лечението, смъртността и др.;
1.2. Възникване на усложнения поради неспазване правилата на добрата медицинска практика,
определена в ръководствата/алгоритмите за работа;
1.3. Оценка от пациенти чрез анкетни карти,
честота на писмени оплаквания към НЗОК и МЗ,
отзвук в медии;
1.4. Професионална квалификация и контрол
върху нея;
1.5. Ефикасност и ефективност на диагностичната дейност;
1.6. Ефикасност и ефективност на лечението;
1.7. Изход (резултати) от лечението;
1.8. Честота и тежест на усложнения от диагностични и терапевтични процедури;
1.9. Анализиране и обсъждане на резултатите
от структурите по спешна медицина на всеки три
месеца.
Раздел II. Спешни медицински дейности по отделни медицински специалности
Глава 1. Ортопедия и травматология
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Ортопедия и травматология“ – в
частта спешна ортопедична травматология:
1.1. Спешната ортопедична травматология
осъществява диагностиката и лечението на всички
анатомични и функционални увреди на опорно-двигателния апарат в резултат на механична травма.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност
е адекватен, компетентен и навременен медицински отговор на травмата, който се стреми да
осигури пълното анатомично и функционално
възстановяване на структурите на крайниците,
таза и гръбначния стълб.
1.3. Дейностите се осъществяват във времето
според приоритетите – с неотложна спешност,
спешни и такива с отложена спешност:
1.3.1. Травматични състояния, налагащи диагностично-лечебни действия с неотложна спешност:
– фрактури и луксации с оформена или застрашаваща лезия на магистрален съд,
– компартмент синдром.
1.3.2. Травматични състояния, налагащи спешни
действия:
– до 6 часа от травмата:
– открити фрактури и луксации, конквасации
(дебридман, стабилизация)
– закрити луксации (репозиция, стабилизация)
– фрактури на таза с нестабилен тазов пръстен
(стабилизация)
– миелични фрактури на гръбначния стълб
– до 12 часа от травмата:
– множествени фрактури, особено със засягане
на два сегмента от един крайник
– увреди на неврологични структури и сухожилия със или без фрактура
– дефинитивно лечение на закрити фрактури.
1.3.3. Травматични състояния, налагащи диагностично-лечебни дейности с отложена спешност – 24 до 96 часа от травмата:
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– закрити изолирани фрактури, които не са
лекувани дефинитивно през първите 12 часа по
различни причини.
1.4. Медицински дейности в областта на спешната ортопедична травматология:
1.4.1. преценка за животозастрашаващи състояния или такива, застрашаващи виталитета на
крайника
1.4.2. анамнеза, физикално и съдово-неврологично изследване
1.4.3. рентгеново и/или други образни изследвания
1.4.4. оперативно или неоперативно лечение
на фрактурите, луксациите и мекотъканните наранявания и съпътстваща поддръжка на общото
състояние.
1.5. Дефиниране на ключовите елементи на
диагностично-лечебния процес:
1.5.1. оценка на травмената увреда и вземане
на решение за лечение в болнично заведение със
съответното ниво на компетентност
1.5.2. транспортиране с мерки за поддържане
на жизнените функции, кръвоспиране, имобилизация (шиниране), асептичен подход към откритите
наранявания
1.5.3. екзактна диагностика с образни изследвания
1.5.4. съвременни методи и импланти за оперативно лечение.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
ортопедична травматология:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
от І, ІІ и ІІІ ниво, разполагащи с обзавеждане и
оборудване, съответни на нивото.
2.2. Обемът на дейностите, както и необходимата
инфраструктура са съобразно приетия медицински
стандарт „Ортопедия и травматология“.
3. Списък на спешните интервенции в областта
на ортопедичната травматология:
3.1. Спешни хирургични намеси с малък обем
и сложност
– Манипулация под анестезия
– Отстраняване на чуждо тяло
– Дебридман на рана
– Репозиция на луксация: рамо, лакет, интерфалангеална
– Закрита репозиция на извънставни фрактури
– ОРВФ на тарзометатарзална луксация, ОРВФ
на метатарзални кости.
3.2. Спешни хирургични намеси със среден
обем и сложност
– Налагане на външен фиксатор
– Поставяне на черепни тракционни скоби
– Репозиция на дислокация – тазобедрена,
коленна, глезенна
– Открита репозиция и вътрешна фиксация
(ОРВФ) – проксимален хумерус
– Супракондилна фрактура – мануална репозиция и закрита фиксация с К‑игли
– Супракондилни фрактури – ОРВФ
– Фрактура на олекранон – ОРВФ
– ОРВФ на главичка (шийка на радиус)
– Изолирана фрактура на радиус – ОРВФ
– Изолирана фрактура на улна – ОРВФ
– Фрактура на радиус и улна – ОРВФ
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– Фрактура – луксация на Монтеджия
– Фрактура – луксация на Галеаци
– Увреда на Есекс-Лопрести
– Фрактури на дистален радиус – други
– Фрактури на скафоидна кост – вътрешна
фиксация и/или остеопластика
– Скафолунатна дисоциация ОПВФ
– Вътреставна феморална фрактура – закрита
репозиция и вътрешна фиксация
– Вътреставна бедрена фрактура – ОРВФ
– Проксимален фемур – вътрешна фиксация
– Проксимален фемур – процедура на Дън
– Диафизарна фрактура – интрамедуларен
пирон
– Фрактура на пателата – ОРВФ
– Фрактура на пателата – частична ексцизия
– Фрактура на пателата – тотална ексцизия
– Фрактури на тибиалното плато
– Тибиална диафиза – интрамедуларен пирон
– Тибиална диафиза – заключващ интрамедуларен пирон
– Тибиална диафиза – плака
– Фибула – ОРВФ
– Фрактура – луксация на Дюпюитрен
– Бималеоларна фрактура – ОРВФ
– Фрактура на талуса – ОРВФ.
3.3. Спешни хирургични намеси с голям обем
и сложност
– Поставяне на хало
– Репозиция на фрактура луксация
– Задна фузия
– Предна фузия
– Закрита репозиция на луксация на прешлени
– Задна стабилизация
– Хумерус – хемиартропластика
– Фрактури на дистален хумерус – ОРВФ
– Вътреставна бедрена фрактура – хемиартропластика
– Вътреставни феморални фрактури – артропластика
– Проксимален фемур – трипланова остеотомия
– Субтрохантерна фрактура – ОРВФ
– Диафизарна фрактура – заключващ интрамедуларен пирон
– Диафизарна фрактура – плака
– Кондилни фрактури
– Артропластика – уникомпартметна
– Артропластика – би-/трикомпартментна
– Артропластика – друга
– Артродеза – първична
– Артродеза – вторична
– Лигаментарна реконструкция
– Пилон фрактура – ОРВФ
– Фрактура на калканеус – ОРВФ.
3.4. Спешни хирургични намеси с много голям
обем и сложност
– Предна декомпресия и стабилизация – гръбнак
– Фрактури на таз – ОРВФ
– Фрактура – луксация тазобедрена става – ОРВФ на ацетабуларна фрактура
– Ацетабуларна фруктура – ОРВФ на ацетабуларна фрактура.
4. Обем на спешната ортопедотравматологична
дейност според нивото на компетентност

С Т Р.

124

Структура в
ЛЗБП/ниво
на компетентност

ДЪРЖАВЕН
Спешни намеси с
малък
обем и
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обем
обем и
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сложсложност
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Спешни намеси с
много
голям
обем и
сложност

Сектор по
травматология към
хирургично
отделение

X

0

0

0

Структура
по ортопедия и травматология I
ниво

X

X

0

0

Структура
по ортопедия и травматология ІІ
ниво

X

X

X

0

Структура
по ортопедия и травматология
ІІІ ниво

X

X

X

X

5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 2. Хирургия
1. Основна характеристика на медицинската специалност „Хирургия“ – в частта спешна хирургия:
1.1. Спешна хирургия – включва оперативно лечение на хирургичноболни и пострадали,
намиращи се в състояние, пряко застрашаващо
живота им. Понятието „спешна“ изхожда само от
необходимостта за бърза лекарска реакция – хоспитализация, диагностика, консервативно или
оперативно лечение.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност е
адекватен, компетентен и навременен медицински
отговор на спешното състояние и причините за
него, чрез възможните оперативни способи.
1.3. При спешни показания операции с малък,
среден и голям обем и сложност, както и от областта на високоспециализираната хирургия могат
да бъдат изпълнявани като „спешни“.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
хирургия:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
по хирургия от І, ІІ и ІІІ ниво, разполагащи с
обзавеждане и оборудване, съответни на нивото.
2.2. Обемът на дейностите, както и необходимата инфраструктура са съобразно приетите „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
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3. Списък на спешните интервенции в областта
на хирургията:
3.1. Спешни хирургични намеси с малък обем
и сложност
– Лапароскопия
– Лапароцентеза
– Диагностичен перитонеален лаваж
– Първична обработка на рана на коремната
стена
– Некректомия при усложнени рани
– Инцизия и оперативно почистване на хематом
– Инцизия и дренаж на абсцес на коремната
стена
– Инцизия и дренаж на следоперативен абсцес
на коремната стена
– Екстракция на чужди тела от коремната стена
– Екстракция на чужди тела от ректума.
3.2. Спешни хирургични намеси със среден
обем и сложност:
– Лапаротомия, саниране и евакуация на
течни и гнойни колекции, лаваж на коремната
кухина, дренаж
– Дренаж на коремната кухина за перманентен
постоперативен лаваж
– Дебридман
– Лапаростомия
– Дебарасиране на тънките черва
– Илео – или колостома за прекъсване на
чревния пасаж
– Метална лапаросинтеза
– Апендектомия (независимо от избрания
разрез)
– Апендектомия с два разреза по Ру и срединна
лапаротомия
– Херниотомия с пластика, включително с
ползване на синтетични платна
– Херниотомия с резекция на оментум
– Пластика на диафрагмален дефект със синтетично платно
– Адхезиолиза
– Деволвация на черва
– Пексии – на черва, на стомах
– Мезопликация
– Резекция на оментум
– Ентеротомия за екстракция на чужди тела,
безоар, жлъчен конкремент
– Ексцизия на Мекелов дивертикул, със сутура
или анастомоза на тънко черво
– Резекция или инвагинация на патологично
променен дебелочревен дивертикул
– Гастротомия, включително за икстирпация
на чужди тела
– Сутура на стомаха
– Ексцизия на язва и сутура на стомаха или
дуоденум
– Пилоропластика
– Ваготомия
– Гастростомия
– Гастроентероанастомоза
– Дуоденостомия
– Йеюностомия
– Сутура на диафрагмата.
3.3. Спешни хирургични намеси с голям обем
и сложност:
– Апендектомия, съчетана с други операци,
оперативни действия
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– Херниотомия с два разреза при усложнена
слабинна или феморална херния
– Херниотомия с резекция на кухи органи, с
първична анастомоза или с прекъсване на чревния пасаж
– Операция при заклещена диафрагмална
херния с крурорафия и фундопликация
– Сегментна резекция на стомаха
– Антеректомия
– Дуоденойеюностомия след коремна травма
– Пилорно изключване след коремна травма
– Дивертикулизация на дуоденума след коремна травма
– Резекция на тънко черво при илеус (ограни
чена, разширена, субтотална) с първична анастомоза или с извеждане на различни видове стоми
– Резекция на дебелото черво (илеоцекална,
дясна хемиколектомия, лява хемиколектомия, разекция яна колон транзверзум, резекция на сигмата)
с първична анастомоза или с прекъсване на чревния пасаж и извеждане на противоестествен анус
– Цьокостома със или без тубаж на тънкото
черво
– Протективна стома след резекция на черва
с първична анастомоза
– Интраоперативен ендолуменен лаваж на
дебелото черво
– Обходни чревни анастомози
– Холецистектомия
– Холедохотомия, ревизия на холедоха, екстракция на конкременти от жлъчните пътища,
поставяне на Кер-дрен
– Холедоходуоденаонастомоза, други билиодигестивни анастомози
– Трансдуоденална папилопластика
– Ликвидиране на билиодигестивна фистула
– Марсупиализация на бурса оменталис, дрениране на бурсата за постоянен лаваж
– Компартментализация на коремната стена
– Парциална резекция на панкреаса
– Външен дренаж на псевдокисти и абсцеси
– Вътрешен дренаж на псевдокисти: кистогастро-, кистодуодено-, кистойеюноанастомоза
– Трактотомия с дефинитивна хемостаза на
лацерации на черния дроб при травми
– Стомашна деконекция при кървящи езофагеални варици
3.4. Спешни хирургични намеси с много голям
обем и сложност:
– Резекция на стомаха, включително субтотална
– Гастректомия
– Субтотална колектомия
– Предна резекция на ректума
– Ампутация на ректума по Myles
– Атипична резекция на черния дроб
– Типична резекция на черния дроб
– Сегментектомия, лобектомия на черния дроб
– Пълно съдово изключване на черния дроб
при травма
– Пакетиране на черния дроб при травма
– Реимплантация на папила Фатери
– Дуоденопанкреатична резекция
– Дистална резекция на панкреаса
– Йеюнопанкреасни анастомози
– Портокавен шънт на кървящи варици
– Релапаротомия, включително програмирани
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– Пластика на хранопровод със стомах или
черво.
3.5. Операции от други области на хирургията,
които могат да бъдат извършвани от специалистхирург в условия на спешност:
– Дебарасираща трепанация при вътречерепен
кръвоизлив
– Фиксиране на гръден капак
– Торакоцентеза и дренаж
– Обработка на рана на гръдната стена
– Вътрегръдна хемостаза
– Плеврална пункция
– Фенестрация на перикарда
– Пункция на перикарда
– Лигиран/шев на магистрален съд
– Венесеция.
4. Обем на спешната хирургична дейност според
нивото на компетентност
Структура в
ЛЗБП/
ниво на
компетентност

Спеш- Спешни СпешСпешни
ни нанамени на- намеси с
меси с
си със
меси с много гомалък
среден
голям лям обем
обем и обем и обем и
и сложсложсложсложност
ност
ност
ност

Структура по
хирургия
I ниво

X

X

0

0

Структура по
хирургия
ІІ ниво

X

X

X

0

Структура по
хирургия
ІІІ ниво

X

X

X

X

5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 3. Хирургия в детската възраст
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Детска хирургия“ – в частта спешна
хирургия в детската възраст:
1.1. Спешна хирургия в детската възраст – включва оперативно лечение на хирургичноболни и пострадали деца, намиращи се в състояние, пряко
застрашаващо живота им.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност е
адекватен, компетентен и навременен медицински
отговор на спешното състояние и причините за
него чрез възможните оперативни способи.
1.3. При спешни показания операции с малък,
среден и голям обем и сложност, както и от областта на високоспециализираната детска хирургия
могат да бъдат изпълнявани като „спешни“.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
хирургия в детската възраст:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
по хирургия от І, ІІ и ІІІ ниво и структури по
детска хирургия, разполагащи с обзавеждане и
оборудване, съответни на нивото.
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2.2. Обемът на дейностите, както и необходимата инфраструктура са съобразно приетите „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
3. Списък на спешните интервенции в областта
на хирургията в детската възраст:
3.1. Спешни хирургични намеси с малък обем
и сложност
– Поставяне на плеврален дренаж
– Промивка на плеврална кухина или апликация
на медикаменти при наличие на дренажна система
– Оперативна ревизия при прободно-проникващи травми на гръдната и коремната кухина
– Операция при заклещена ингвинална херния
– Екстирпация на кървящ повърхностно разположен хемангиом
– Апендектомия по спешност
– Циркумцизия при парафимоза
– Операции при остър хирургичен скротум
3.2. Спешни хирургични намеси със среден
обем и сложност
– Параректална склерозация при пролапс на
ануса и ректума
– Множествени инцизии при некротичен
флегмон
– Инцизия на супурирал лимфаденит
– Отваряне на следоперативен абсцес на предна
коремна стена
– Обработка на осален панарициум
– Инцизия на повърхностен абсцес или нагноил хематом
– Пункция на става (остър гонит, хемартроза,
остеоартрит)
– Екстракция на супурирал врастнал нокът
– Екстракция на чуждо тяло от повърхностни
тъкани
– Балонна дилатация на хранопровода при
остра непроходимост
– Поставяне сонда на Блекмор при кървящи
езофагеални варици
– Ендоскопска склерозация на кървящи езофагеални варици
– Ендоскопска екстракция на чуждо тяло от
хранопровод
– Гастростома като етап на операция
– Торакотомия със сърдечен масаж
– Диагностична лапаротомия при тъпа коремна травма
– Операции при инвагинации с мануална дезинвагинация, с или без резекция на черво
– Операции при заклещени слабинни хернии
с или без резекция на черво.
– Спленектомия при травматични увреди
– Сутура на черен дроб при травматични увреди
– Пилоромиотомия
– Операции при брид-илеус (със или без резекция на черво)
– Операции при адхезионен илеус без резекция на черво
– Резекция на тънко черво при Мекелов дивертикул
– Извеждане на противоестествен анус (илеостома, колостома)
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– Херниотомия при усложнена ингвинална
херния с резекция на чревен сегмент
– Операция при чревна инвагинация (със или
без резекция на чревен сегмент)
3.3. Спешни хирургични намеси с голям обем
и сложност
3.3.1. Хирургия на новороденото
– Екстирпация на пермагнени кистични хигроми на шията със застрашаваща дихателна
симптоматика
– Реконструктивни операции при атрезии на
хранопровода с трахеоезофагеални фистули, налагащи екстра- или интраплеврална торакотомия,
лигатура на фистулата и анастомоза на сегментите
на хранопровода
– Операции по повод вродена диафрагмална
херния с дихателен дистрес синдром
– Операции при Н-тип трехеоезофагеални
фистули.
– Пилоромиотомия
– Операции при позиционни аномалии на
гастроинтестиналния тракт с или без волвулус
– Операции при мекониум илеус
– Операции при перзистиращ дуктус омфалоентерикус
– Операции при аномалии на гастро-интестиналния тракт с проява на чревна непроходимост
– Временна двустволова колостома с експресна
диагностична биопсия при болестта на Хиршпрунг
или при ано-ректални малформации
– Операции при пермагнени тератоми
– Реконструктивни операции при вродени дефекти на предната коремна стена – омфалоцеле,
лапаросхиза
– Лапаротомии при перитонит и перитонитилеус с разширена ревизия и санация на коремната
кухина със или без налагане на лапаростома
– Органосъхраняващи операции на паренхимни
коремни органи при травмена увреда на същите .
– Реторакотомии със или без екстирпация на
хранопровод
– Релапаротомии.
3.3.2. Гръдна хирургия и хирургия на хранопровода в детската възраст
– Лобектомия със сегментарни резекции на
белия дроб
– Декортикация на белия дроб и плевректомия
при гноен емпием с интоксикационен синдром
– Оперативно отстраняване на абсцеси на
белия дроб
– Отстраняване на медиастинален тумор с
проява на компресионен синдром
– Бронхотомия за отстраняване на чужди тела
– Диагностично-лечебна торакоскопия (спонтанен пневмоторакс, травматичен хемопневмоторакс)
– Шийна езофагостома
– Трансторакална или трансхиатална екстирпация на хранопровода
– Операция при инкарцерирана или волвирана
голяма хиатална херния
– Торакална деконекция при кървящи варици
на хранопровода.
3.3.3. Коремна хирургия в детската възраст
– Резекция на стомах при остра руптура или
некроза
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– Сутура на перфорирала язва
– Гастротомия по повод на чуждо тяло, полипи
на стомаха и др.
– Органосъхраняваща операция (парциална
резекция) на слезка при травма
– Парциална резекция на черен дроб при
травма
– Парциална резекция на панкреас при травма
– Холецистектомия.
– Операции при остър панкреатит
– Операции при тотален адхезионен илеус с
обширна резекция на чревен сегмент и анастомоза .
– Операции при тотални форми на перитонит.
– Операции при усложнени форми на ехинокок
на черния дроб.
– Операции при перфоративен апендицит.
– Етапни лаважи при лапаростомии.
– Операции при перитонит с чревна интубация.
– Релапаротомии.
– Диагностична и оперативна лапароскопия
при спешни състояния.
3.3.4. Операции при остри възпалителни заболявания
– Операции при тежки деструктивни промени
в костите
– Отваряне на параосален абсцес
– Трепаниране на кост при остър хематогенен
остеомиелит
– Извършване на множество инцизии при
тежки целулити на крайниците.
4. Обем на спешната дейност по хирургия в
детска възраст според нивото на компетентност
СтрукСпешни Спешни
тура в
намеси намеси
ЛЗБП/ с малък със срениво на обем и ден обем
компесложи сложтентност
ност
ност

Спешни Спешни
намеси намеси
с голям с много
обем и
голям
сложобем и
ност
сложност

Структура по
хирургия
I ниво

X

X

0

0

Структура по
хирургия
ІІ ниво

X

X

X

0

Структура по
хирургия
ІІІ ниво
с легла
по детска
хирургия
/структура по
детска
хирургия
III ниво

X

X

X

X

5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
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Глава 4. Пластично-възстановителна хирургия
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Пластично-възстановителна хирургия“ – в частта спешна хирургия:
1.1. Пластично-възстановителната и естетична
хирургия включва реконструкцията и пластиката на
вродени и придобити дефекти на повърхностните
обвивки на тялото, на дефекти на кожата и формите
на тялото, както и на изгаряния, измръзвания и
техните последици.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност е
адекватен, компетентен и навременен медицински
отговор на спешното състояние и причините за
него чрез възможните оперативни способи.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
хирургия:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
по хирургия от І, ІІ и ІІІ ниво и специализирани
структури по пластично-възстановителна хирургия
III ниво, разполагащи с обзавеждане и оборудване,
съответни на нивото.
2.2. Обемът на дейностите, както и необходимата инфраструктура са съобразно приетите „Общи
медицински стандарти по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия,
детска хирургия, пластично-възстановителна и
естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
3. Списък на спешните интервенции в областта
на пластично-възстановителната хирургия:
3.1. Спешни хирургични намеси с малък обем
и сложност
– Първична обработка на голяма и/или силно
замърсена рана.
– Отстраняване на разположено или опипващо
се под повърхността на кожата или лигавицата
чуждо тяло.
– Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло
по оперативен път от меките тъкани или костта.
– Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ до 15 %.
– Хирургична обработка на рани от измръзване.
– Хирургична обработка на травматични мекотъканни кожни дефекти.
– Шев на меки тъкани до ниво фасция с размери на раната до 5 см.
– Венесекция.
– Артротомия на нагноила става на челюст,
ръка или крак.
– Оперативно отстраняване на чуждо тяло от
става на челюст, пръст, ръка, крак.
– Репозиция на фрактура на кости на носа,
вкл. тампонада и превръзка на раните.
– Ампутация на пръст без покриване на дефекта.
– Дезартикулация на пръст без покриване на
дефекта.
3.2. Спешни хирургични намеси със среден
обем и сложност
– Хирургична обработка на рана от изгаряне
на площ над 16 %.
– Безкръвна некректомия на площ над 3 %.
– Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % с ало- или ало-/автокожна пластика.
– Трепанация на череп със свредел.
– Дезартикулация на пръст и покриване на
дефекта.
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– Ампутация на пръст или част от пръст, вкл.
пластично покриване.
– Трахеотомия.
– Циркумцизия.
– Шев на сухожилия, мускули и фасции евентуално с обработка на прясна рана.
3.3. Спешни хирургични намеси с голям обем
и сложност
– Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 до 10 % и ало- или ало-/автопокриване на
дефекта.
– Хирургична (кръвна) некректомия на площ
до 5 % и цялостно покриване на дефекта с кожна
автопластика.
– Възстановяване на костната част на орбитата,
напр. след фрактура.
– Операция в областта на бедрото, вкл. пластично покриване.
– Екзартикулация на раменна става, вкл.
пластично покриване.
– Екзартикулация на лакетна става, вкл. пластично покриване.
– Екзартикулация на колянна става, вкл.
пластично покриване.
– Ампутация в областта на предмишницата,
подколенницата или мишницата, вкл. пластично
покриване.
– Екзартикулация на ръка или крак, вкл.
пластично покриване.
– Ампутация в средата на ръката или на крака,
вкл. пластично покриване.
3.4. Спешни хирургични намеси с много голям
обем и сложност
– Хирургична (кръвна) некректомия на площ
над 11 % и ало- или ало-/автокожна пластика.
– Хирургична (кръвна) некректомия на площ
от 6 % до 10 % и едномоментна самостоятелна
автопластика.
– Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на лице и шия и едномоментна
автопластика.
– Хирургична (кръвна) некректомия под тази
площ в областта на китки и пръсти и едномоментна
автопластика.
4. Обем на спешната дейност по пластично-възстановителна хирургия според нивото на
компетентност
Структура в
ЛЗБП/
ниво на
компетентност

Спешни Спешни Спешни Спешнамеси
намеси
намеси ни нас малък със сре- с голям меси с
обем и ден обем обем и много
сложи сложсложголям
ност
ност
ност
обем и
сложност

1

2

3

4

5

Структура по
хирургия
I ниво

X

X

0

0

Структура по
хирургия
ІІ ниво

X

X

0

0
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1

2

3

4

5

Структура по
хирургия
ІІІ ниво

X

X

X

0

Структура по
пластично-възстановителна
хирургия

X

X

X

X

5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 5. Неврохирургия
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Неврохирургия“ – в частта спешна
хирургия:
1.1. Спешната неврохирургия включва диагностика и лечение на възникнали спешни състояния
в резултат на хирургични болести на централната
и периферната нервна система.
1.2. При неотложни показания операции с
малък, среден и голям обем и сложност, както и
от областта на високоспециализираната неврохирургия могат да бъдат изпълнявани като „спешни“.
1.3. Основна цел на осъществяваната дейност е
адекватен, компетентен и навременен медицински
отговор на спешното състояние и причините за
него чрез възможните неврохирургични оперативни способи.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
неврохирургия:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
по хирургия от І, ІІ и ІІІ ниво и специализирани
структури по неврохирургия III ниво, разполагащи
с обзавеждане и оборудване, съответни на нивото.
2.2. Обемът на дейностите, както и необходимата
инфраструктура са съобразно медицински стандарт
„Неврохирургия“ и приетите „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична
хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
3. Списък на спешните интервенции в областта
на неврохирургия:
3.1. Спешно неврохирургично лечение изискват:
– травматичен интракраниален хематом;
– аневризми в І – ІІ стадий по Hunt-Hess;
– остро развила се хидроцефалия;
– поява на дислокационни феномени вследствие интракраниален обемен процес;
– дискова херния с поява на остра отпадна
неврологична симптоматика или тазово-резервоарни нарушения;
– спонтанна или посттравматична ликворея – изтичане на ликвор през ушните канали
или носния проход;
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– посттравматична компресия на гръбначния
мозък или нервните коренчета с непълен или
прогресиращ неврологичен дефицит;
– нестабилни гръбначни фрактури.
3.2. Всяко неврохирургично заболяване в определен стадий от развитието си може да налага
спешно неврохирургично лечение.
3.3. Неврохирургични намеси с малък обем и
сложност, „малка“ неврохирургия.
3.3.1. Включват се заболявания на кожата и
подкожието на черепа; ограничени инфекции на
кожа, подкожие на черепа; обработка и корекция
на рана.
3.3.2. Операциите могат да бъдат осъществени
в амбулаторни условия или при непродължителна
хоспитализация.
– Инцизия на подкожен флегмон/абсцес
– Дренаж на рана
– Дренаж на подкожен хематом
– Отстраняване на разположено или опипващо
се под повърхността на кожата или лигавицата
чуждо тяло
– Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло
по оперативен път от меките тъкани или костта
– Отстраняване на хирургичен шевен материал
– Шев на меки тъкани на черепа до ниво периост с размери на раната до 10 см, без засягане
на голям артериален съд, без кожен дефект и без
навлизане в лицето
– Лумбални пункции
– Външна имобилизация на гръбначния стълб.
3.4. Неврохирургични намеси със среден обем
и сложност, „средна“ неврохирургия.
3.4.1. Включва заболявания на кожата и подкожието на черепа и се ограничава предимно до
екстрацеребрална патология.
3.4.2. Извършват се винаги след хоспитализация:
– Операции по повод депресионни фрактури
на черепа
– Операции по повод екстрацеребрални хематоми
– Вентрикулни дренажи, вентрикулоатриални
и вентрикулоперитонеални шънтове
– Операции по повод дизрафични състояния
– Поставяне на скоба на Кръчфийлд и директна
екстензия на шиен гръбнак
– Шев на меки тъкани на черепа до ниво периост с размери на раната над 10 см, със засягане
на голям артериален съд, с кожен дефект или с
навлизане в лицето.
3.5. Неврохирургични намеси с голям обем и
сложност, „голяма“ неврохирургия.
3.5.1. Включват заболявания във всички отдели
на нервната система.
3.5.2. Операциите изискват задължителна хоспитализация и следоперативен контрол.
– Операции за интракраниални тумори, довели
до спешни усложнения
– Операции за лобарни хематоми.
– Операции за мозъчни абсцеси.
– Операции за мозъчни паразитни лезии.
– Операции за шийни, торакални и лумбални
дискови хернии.
– Операции на периферни нерви за травматични лезии.
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– Операции за малформации на мозъчните
съдове.
– Реконструктивна операция на екстракраниална мозъчна артерия със или без налагане на шънт.
– Представяне и/или лигиране на кръвоносен
съд на шията като самостоятелна операция.
– Задна декомпресия, лезионектомия и стабилизация при вертебро-медуларни тумори, травми,
дегенеративни състояния, малформации, инфекции
и паразитози в лумбалния отдел.
– Екстирпация, елевация и фиксация на костни
фрагменти при полифрагментни, импресионни и
депресионни фрактури на черепа.
– Евакуация на интракраниални хематоми и
хигроми.
– Екстирпация на контузионно огнище, оказващо обемен ефект.
– Първична хирургична обработка на входно
и изходно отвърстие при огнестрелни наранявания
на мозъка.
– Екстирпация на повърхностни проектили,
костни фрагменти и чужди тела в раневия канал.
3.6. Неврохирургични намеси с голям обем и
голяма сложност, изискващи специфична апаратура, подготовка и/или мултидисциплинарен екип,
„високоспециализирана“ неврохирургия.
– Операции за артериовенозни малформации,
аневризми на мозъчни съдове, хематоми в базални
ганглии.
– Операции за артериовенозни малформации
и аневризми на съдовете на гръбначния мозък.
– Операции за тумори на черепната основа.
– Операции за селарни и параселарни тумори.
– Операции за краниоорбитални, понтоцеребеларни, вентрикулни и паравентрикулни тумори.
– Операции за стволови, спинални и краниоспинални тумори.
– Хемостаза на кървене от венозни синуси.
– Херметизация на дурата при риноликворея
и пневмоцефалия при фронтобазални фрактури.
– Операция при проникващи наранявания със
засягане на мозъчни вентрикули.
– Екстирпация на дълбоко разположени проектили, костни фрагменти, мозъчен детрит, хемостаза
при огнестрелни наранявания.
– Предни, задни и странични достъпи с декомпресия, лезионектомия и стабилизация при
вертебро-медуларни тумори, травми, дегенеративни
състояния, малформации, инфекции и паразитози
във всички отдели на гръбначния стълб.
– Екстирпация на костни фрагменти, проектили, чужди тела, евакуация на хематоми в
гръбначния канал.
Малки
операции

Средни Големи Много
опера- опера- големи
ции
ции
операции

1

2

3

Структура по хирургия

х

При
неотложна
спешност

4

5
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1

2

3

4

Неврохирургия
II ниво

х

х

При
неотложна
спешност

Неврохирургия
III ниво

х

х

х

5

х

4. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 6. Кардиохирургия
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Кардиохирургия“ – в частта спешна
хирургия:
1.1. Спешната кардиохирургия включва спешна
диагностика и оперативното лечение на заболяванията на сърцето и големите съдове, излизащи
от него, посредством прилагането на определени
оперативни техники, с използване или без използване на екстракорпорална циркулация.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност е
адекватен, компетентен и навременен медицински
отговор на спешното състояние и причините за
него чрез възможните оперативни способи.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
кардиохирургия:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
по кардиохирургия от ІІ и ІІІ ниво, разполагащи
с обзавеждане и оборудване, съответни на нивото.
2.2. Обемът на дейностите, както и необходимата
инфраструктура са съобразно медицински стандарт
„Кардиохирургия“ и приетите „Общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична
хирургия и лицево-челюстна хирургия“.
3. Списък на спешните интервенции в областта
на кардиохирургията:
3.1. Спешни операции със среден обем и
сложност:
– пункция на перикарда;
– дренаж на перикарден излив по повод налична или застрашаваща тампонада;
– перкутанно (пункционно) имплантиране на
контрапулсатор.
3.2. Спешни операции с голям обем и сложност:
– сутура при прободно нараняване на сърцето;
– фенестрация на перикарда след прободно
или огнестрелно нараняване с риск от тампонада;
– имплантация на стентграфт при остра аортна
дисекация.
3.3. Спешни операции с много голяма сложност
(високоспециализирани):
– операции при остри дисекации на аортата;
– операция по повод на белодробен тромбемболизъм;
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– операция при тромбоза на клапна протеза
(една или повече);
– аортокоронарен байпас в условията на остър
миокарден инфаркт след неуспешна РТСА с коронарна дисекация или начална нестабилна плака;
– операция при остро настъпил слединфарктен
междукамерен дефект, непосредствено застрашаващ живота на болния;
– клапни протезирания при пациенти с висок
функционален клас сърдечна недостатъчност;
– операция при тумори на сърцето и перикарда;
– операция по повод заплашваща или налична
сърдечна тампонада;
– имплантация на устройства за механична
циркулаторна поддръжка.
4. Обем на спешната дейност по кардиохирургия
според нивото на компетентност
Структура в
ЛЗБП/
ниво на
компетентност

Спешни
намеси
със среден
обем и
сложност

Спешни
намеси
с голям
обем и
сложност

Спешни
намеси с
много голям обем
и сложност

Структура по
кардиохирургия
ІІ ниво

X

0

0

Структура по
кардиохирургия
ІІІ ниво

X

X

0

5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 7. Урология
1. Основна характеристика на медицинската специалност „Урология“ – в частта спешна урология:
1.1 Спешна урология – включва оперативно
лечение на болни с урологични заболявания
или травми, намиращи се в състояние, пряко
застрашаващо живота им. Понятието „спешна“
изхожда само от необходимостта за бърза лекарска реакция – хоспитализация, диагностика,
консервативно или оперативно лечение. При
спешни показания операции с малък, среден и
голям обем и сложност, както и от областта на
високоспециализираната урология могат да бъдат
изпълнявани като „спешни“.
1.2. Спешни състояния в урологията са:
– комбинирани травми с увреждания на отделителната система;
– травми на отделителната система;
– хематурии от урологично естество вследствие
на заболявания на простатата, тумори на пикочния
мехур и/или на горните пикочни пътища;
– обтурираща бъбречнокаменна болест с
произтичащите от нея усложнения, като уросепсис, пионефроза, остра или хронична бъбречна
недостатъчност;
– анурии или олигоанурии;
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– неповлияващи се от доболничната помощ
бъбречни колики вследствие на бъбречнокаменна
болест;
– заболявания на уретрата, довеждащи до остро
възникваща невъзможност за спонтанна микция;
– иноперабилни тумори на отделителната
система;
– тежки малформации на отделителната
система при децата, водещи до възникването на
септични състояния и бъбречна недостатъчност.
1.3. Основна цел на осъществяваната дейност
е адекватен, компетентен и навременен медицински отговор на спешното състояние и причините
за него чрез възможните оперативни способи в
обхвата на специалността урология.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
хирургия:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
по хирургия с разкрити урологични легла и структури по урология I, II и III ниво, разполагащи с
обзавеждане и оборудване, съответни на нивото.
2.2. Обемът на дейностите, както и необходимата
инфраструктура са съобразно приетия медицински
стандарт „Урология“:
2.2.1. Отделение/клиника от първо ниво на
компетентност:
2.2.1.1. В хирургично отделение се извършва
първична урологична помощ, овладяване на остра
ретенция на урината, операции с малък и среден
обем и сложност от областта на урологията и
подготовка на пациента, при необходимост, за
транспортиране до клиника/отделение по урология
на друга болница.
2.2.1.2. В отделението по урология освен дейността по т. 2.1.1.1 се извършват и операции със
среден и голям обем и сложност в областта на
урологията.
2.2.2. В лечебни заведения за болнична помощ
от второ ниво в клиника/отделение по урология
освен дейността по т. 2.2.1 се извършват и ДПХ,
нефролитиаза, леки травми на урогениталната
система, обструкции на ДПП, остри възпалителни
процеси, т.е. спешни операции с малък, среден и
голям обем и сложност.
2.2.3. В клиниката/отделението по урология от
трето ниво на компетентност освен дейностите по
т. 2.2.1 и т. 2.2.2 се извършват и всички вродени,
травматични, възпалителни, обменни и онкологични заболявания на пикочно-отделителната и
половата система на мъжа и пикочно-отделителната
система на жената, т.е. спешни операции с малък,
среден, голям и много голям обем и сложност.
3. Списък на спешните интервенции в областта
на урологията:
3.1. Спешни урологични намеси с малък обем
и сложност
– Уретроцистоскопия – диагностична и/или с
инстилация на лечебно вещество
– Меатотомия
– Вътрешна уретротомия
– Циркумцизия
– Дорзумцизия
– Френулотомия
– Перкутанна цистостомия
– Дилатация на уретрата
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– Трансретрална механична литотрипсия на
конкременти в пикочния мехур
– Трансуретрална инцизия на мехурната шийка
– Трансуретрално почистване на пикочния
мехур
– Трансуретрална инцизия на уретерален остиум
– Трансуретрално поставяне на уретерален
катетер (стенд)
– Трансуретрално поставяне на уретерален катетер с метален водач при обструкция на долните
пикочни пътища
– Трансуретрално отстраняване на уретерален
катетер (стенд)
– Дрениране на повърхностно разположени
абцеси
– Първична хирургична обработка на рани
(инфектирани и неинфектирани).
3.2. Спешни хирургични намеси със среден
обем и сложност, съгласно МС „Урология“.
3.3. Спешни хирургични намеси с голям обем
и сложност съгласно МС „Урология“.
3.4. Спешни хирургични намеси с много голям
обем и сложност съгласно МС „Урология“.
4. Обем на спешната дейност по урология
според нивото на компетентност
Структура в
ЛЗБП/
ниво на
компетентност

Спеш- Спешни
ни нанамеси
меси с със сремалък ден обем
обем и и сложсложност
ност

Спешни Спешни
намеси намеси
с голям с много
обем и
голям
сложобем и
ност
сложност

Структура по хирургия с
урологични легла

X

X

0

0

Структура по
урология
І ниво

X

X

0

0

Структура по
урология
ІІ ниво

X

X

X

0

Структура по
урология
III ниво

X

X

X

X

5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 8. Неврология
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Неврология“ – в частта спешна
неврология:
1.1. Спешната неврология включва спешна диагностика и лечение на неврологичните заболявания.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност
е адекватен, компетентен и навременен медицински отговор на спешното състояние и причините
за него, чрез възможните терапевтични способи.
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2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по спешна
неврология:
2.1. Амбулаторията за специализирана медицинска помощ по нервни болести.
2.1.1. Неврологът осъществява диагностично
уточняване на заболяванията, като при спешни
неврологични заболявания, ако състоянието позволява, се извършват необходимият лабораторен
минимум и инструментални изследвания, имащи
за задача да подкрепят диагнозата или да очертаят диференциално-диагностичните търсения,
след което с максимална спешност пациентът се
насочва към неврологична структура в лечебно
заведение за болнична помощ.
2.2. Лечебни заведения за болнична помощ с
разкрити структури по нервни болести от I, II или
III ниво на компетентност.
3. Списък на неврологичните състояния, налагащи спешна хоспитализация
– Остър вестибуларен синдром – остър пристъп от световъртеж с нарушение в равновесието
и придружаващи автономни прояви;
– Остър хипертензионен синдром – повишено
вътречерепно налягане;
– Епилепсия – чести епилептични пристъпи;
застрашаващ епилептичен статус;
– Нарушение на мозъчното кръвообращение – остро настъпил огнищен неврологичен
дефицит, без общомозъчни прояви;
– Паркинсонова болест – необходимост от
спешна корекция на терапията, акинетична криза;
– Множествена склероза – пристъп на заболяването с развитие на огнищен неврологичен
дефицит;
– Остър неврит на лицевия нерв;
– Главоболие – мигренозен статус;
– Невралгии – остри пристъпи от болка в
зоната на инервация на съответен периферен или
черепно-мозъчен нерв със или без херпес зостер,
неповлияващи се от амбулаторно лечение;
– Полиневрит тип Гилен-Баре – остро настъпил;
– Миастения – недобре контролирани миастенни симптоми.
4. Диагностичното уточняване и провеждането
на специфично лечение на болни със спешни неврологични заболявания се извършва в неврологични отделения и клиники на болници за активно
лечение I, II или III ниво съгласно медицински
стандарт „Нервни болести“.
5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 9. Клинична токсикология
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Клинична токсикология“ – в частта
спешна токсикология:
1.1. Обект на спешната токсикология са диагностиката и лечението на острите екзогенни отравяния, водещи до животозастрашаващи състояния.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност
в обхвата на клиничната токсикология в условията на спешност е да се прецени своевременно
видът отравяне, очаквани животозастрашаващи
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състояния и да се осигури адекватен, компетентен
и навременен медицински отговор на спешното
състояние.
2. Медицински дейности в областта на клиничната токсикология в условията на спешност
2.1. Тези дейности се осъществяват в структури
по интензивно лечение от І, ІІ и ІІІ ниво и по
клинична токсикология – ІІ и ІІІ ниво.
2.2. Хоспитализирането на болни с остро отравяне, изхождайки от специфичността на тази
патология, става на територията на структури за
интензивно лечение при задължителна консултация
с клиничен токсиколог и при необходимост – привеждане към най-близката клиника/ отделение по
токсикология съобразно нивата на компетентност:
– II ниво съгласно стандарт „Клинична токсикология“ – средно тежка степен на остри екзогенни
интоксикации и токсоалергични състояния
– III ниво съгласно стандарт „Клинична токсикология“ – всички видове екзогенни интоксикации и токсоалергични състояния, вкл. налагащи
интензивна диагностика и лечение.
3. Спешни състояния в областта на клиничната
токсикология – всички остри екзогенни отравяния,
довели до състояние, застрашаващо живота на
пациента.
4. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 10. Спешни медицински дейности в област
та на вътрешните болести, кардиологията, пневмологията и фтизиатрията, гастроентерологията,
нефрологията, ендокринологията и болестите на
обмяната и клиничната алергология
1. Характеристика на дейността по спешна
медицина в структури по вътрешни болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести
на обмяната и клинична алергология на болници
за активно лечение.
1.1. Спешни състояния в областта на пневмологията и фтизиатрията.
1.1.2. Индикации за хоспитализация по спешност
съгласно стандарт по пневмология и фтизиатрия:
1.1.2.1. ІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по пневмология и фтизиатрия:
– ХОББ(хронична обструктивна белодробна
болест) в тласък и задълбочаване на ХДН(хронична
дихателна недостатъчност);
– бронхиална астма, статус астматикус с ХДН/
ОДН(остра дихателна недостатъчност);
– пневмонии с ОДН и опасност от ОРДСВ
(остър респираторен дистрес синдром), кръвохрак
– белодробна туберкулоза с ХДН, кръвохрак
– белодробна тромбемболия (БТЕ), с колапс,
и/или ОДН, кръвохрак
– белодробен абсцес с кръвохрак, ХДН/ОДН,
алергична диатеза
– бронхиектазии с кръвохрак, ХДН
– плеврити с ОДН/ХДН.
1.1.2.2. ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарта по пневмология и фтизиатрия:
– саркоидоза, усложнена с ОДН/ХДН, БАХ
(белодробна артериална хипертония);
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– пневмокониози с ХДН, кръвохрак;
– белодробен карцином с ХДН, кръвохрак;
– белодробна хипертония със синкоп;
– системни заболявания на съединителната
тъкан с ХДН/ОДН, кръвохрак.
1.2. Спешни състояния в областта на ендокринологията и болестите на обмяната.
1.2.1. Индикации за хоспитализация по спешност
съгласно стандарт по ендокринология и болести
на обмяната:
1.2.1.1. Декомпенсиран захарен диабет.
1.2.1.1.1. І ниво на компетентност съгласно
стандарт по ендокринология и болести на обмяната:
– болни с диабетна кетоацидоза без кома – с
ацетонурия, хипергликемия над 10 ммол/л.
1.2.1.1.2. ІІ и ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по ендокринология и болести на обмяната:
– болни с диабетна кома;
– болни с хиперосмоларитет – гликемия над
35 ммол/л на гладно или осмолалитет над 320
мосмол/кг;
– болни със захарен диабет с персистиращо
нарушение на съзнанието – гликемия под 3 ммол/л.
1.2.1.2. Декомпенсирани тироидни заболявания.
1.2.1.2.1. ІІ и ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по ендокринология и болести на обмяната:
– болни с тежка тиреотоксикоза и заплашваща
тиреотоксична криза;
– болни с хипертироидизъм, усложнен със
сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения,
фебрилноинтоксикационен синдром;
– хипотироидизъм, усложнен с полисерозит,
сърдечна недостатъчност, фебрилноинтокисикационен синдром.
1.2.1.3. Декомпесирани паратироидни заболявания.
1.2.1.3.1. ІІ и ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по ендокринология и болести на обмяната:
– болни с хипокалциемия и тежка клинична
симптоматика (крампи, гърчове);
– болни с хиперкалциемия и тежка клинична
симптоматика.
1.2.1.4. Заболявания на надбъбречните жлези.
1.2.1.4.1. ІІ и ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по ендокринология и болести на обмяната:
– адисонова криза.
1.2.1.5. Метаболитни нарушения.
1.2.1.5.1. ІІ и ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по ендокринология и болести на обмяната:
– апнея синдром при високостепенно затлъстяване;
– декомпенсиран Пикуик синдром(с хипоксемия и хиперкапния);
– хипоалбуминемия(серумен албумин под 35
г/л при малнутриция;
– тежък анемичен синдром при малнутриция;
– хипокалиемия при малнутриция;
– тежка малнутриция.
1.3. Спешни състояния в областта на гастроентерологията.
1.3.1. Индикации за хоспитализация по спешност
съгласно стандарт по гастроентерология.
1.3.1.1. І ниво на компетентност съгласно стандарт по гастроентерология:
– остър езофагит;
– остър гастрит, остър гастродуоденит;
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– остра стомашна язва на стомаха и дуоденума;
1.3.1.2. ІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по гастроентерология:
– остър холецистит;
– остър холангиохепатит;
– остър панкреатит;
– остра чернодробна недостатъчност;
– чернодробна цироза с усложнения от страна на други органи, фебрилоинтоксикационен
синдром;
– хепаторенален синдром;
– чернодробна кома и хепаторенален синдром.
1.4. Спешни състояния в областта на клиничната хематология.
1.4.1. Индикации за хоспитализация по спешност
съгласно стандарт по нефрология.
1.4.1.1. ІІ и ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по нефрология:
– ХБН с усложнения – тежка метаболитна
ацидоза, хипертонична криза, фебрилноинтоксикационен синдром, белодробен и мозъчен оток,
перикардит, плеврит;
– уросепсис;
– ОБН.
1.5. Спешни състояния в областта на клиничната хематология.
1.5.1. Индикации за хоспитализация по спешност
съгласно стандарт по хематология.
1.5.1.1. І ниво на компетентност съгласно стандарт по хематология:
– хемолитична криза при хемолитични анемии;
– хеморагична диатеза, генерирана от заболяване на хемопоезата;
– нарушения в съзнанието при болести на
хемоглобина;
– фебрилно интоксикационен синдром при
подлежащо заболяване на хемопоезата с компрометиране на имунната система.
1.6. Спешни състояния в областта на клиничната алергология.
1.6.1. Индикации за хоспитализация по спешност съгласно стандарт по алергология и клинична
имунология:
1.6.1.1. Изострена бронхиална астма
– болни с астматичен пристъп ФЕО1 между
50 – 80 % от предвидените стойности;
– болни с тежък астматичен пристъп ФЕО1
под 50 %;
– болни в астматичен статус;
1.6.1.2. Анафилактичен шок
– болни с анафилактичен шок в резултат на
ужилване от инсекти;
– болни с анафилактичен шок в резултат на
непоносимост към медикаменти;
– болни с анафилактичен шок в резултат на
непоносимост към храни;
– болни с идиопатичен анафилактичен шок;
– болни с анафилактичен шок в резултат на
поредна апликация при имунотерапия.
1.6.1.3. Херидитарен ангиоедем
– болни с отоци на горни дихателни пътища;
– болни с отоци на различни части от тялото.
1.6.1.4. Едем на Квинке и други ангионевротични отоци
– болни с отоци на горни дихателни пътища;
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– болни с периорални, периорбитални отоци
и отоци на устна лигагавица.
1.6.1.5. Серумна болест.
– болни с четирите големи симптома на серумната болест
– болни с включени към четирите основни
симптома и бъбречни увреждания
– болни с включени към четирите основни
симптома и сърдечно-съдови прояви
– болни с включени към четирите основни
симптома и белодробни прояви.
1.6.1.6. Гигантска уртикария
– болни с гигантски уртики, заемащи повече
от 60 % от кожата.
1.6.1.7. Инсект алергия
– болни с бронхиална обструкция
– болни с нарушени хемодинамични показатели
– болни със системни кожно-обривни и оточни прояви.
1.6.1.8. Медикаментозна алергия
– болни със Синдром на Steven Johnson
– болни със Синдром на Lyell
1.6.2. Тези дейности се осъществяват в структури по интензивно лечение от І, ІІ и ІІІ ниво и
по клинична алергология – ІІ и ІІІ ниво.
1.7. Спешни състояния в областта на кардиологията.
1.7.1. Индикации за хоспитализация по спешност
съгласно стандарт по кардиология.
1.7.1.1. І ниво на компетентност съгласно стандарт по кардиология:
– остра СН (сърдечна недостатъчност) – кардиална астма, белодробен оток;
– хипертонична криза;
– спешни състояния при ритъмни и проводни
нарушения;
– синкопи.
1.7.1.2. ІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по кардиология:
– кардиогенен шок;
– белодробен тромбемболизъм.
1.7.1.3. ІІІ ниво на компетентност съгласно
стандарт по кардиология:
– остър коронарен синдром;
– внезапна сърдечна смърт;
– сърдечна тампонада.
2. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
Медицински стандарт „Спешна медицина“.
Глава 11. Акушерство и гинекология
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Акушерство и гинекология“ – в
частта акушерска спешност и спешна гинекология:
1.1. „Акушерска спешност“ означава синдром
или нозологична единица, които представляват
непосредствена заплаха за живота на майката
и/или плода. В частност „акушерска спешност“
представляват проявите на шок от всички патофизиологични типове при бременна или родилка.
1.2. Спешната гинекология включва диагностика
и лечение на възникнали спешни състояния в резултат на заболявания на женската полова система.
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1.3. Основна цел на осъществяваната дейност е
адекватен, компетентен и навременен медицински
отговор на спешното състояние и причините за
него чрез възможните терапевтични и оперативни
способи.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по акушерство
и гинекология в условия на спешност:
2.1. Тази дейност се осъществява в структури
по акушерство и гинекология от І, ІІ и ІІІ ниво,
разполагащи с обзавеждане и оборудване, съответни на нивото.
2.2. При невъзможност за транспортиране на
пациентката животоспасяваща спешна помощ се
оказва и във всяко друго лечебно заведение.
2.3. Обемът на дейностите, както и необходимата инфраструктура са съобразно медицински
стандарт „Акушерство и гинекология“.
3. Следните синдроми и нозологични единици
също се приемат за акушерска спешност независимо
дали в момента се установяват признаци на шок:
3.1. остър хирургичен корем, причинен от:
3.1.1. ектопична бременност;
3.1.2. некроза на миомен възел в бременна
матка;
3.1.3. торзия, некроза или руптура на аднексиална формация;
3.1.4. тазова възпалителна болест;
3.1.5. екстрагенитално заболяване;
3.2. остра кръвозагуба, усложнена или не от
коагулопатия, причинена от:
3.2.1. спонтанен аборт;
3.2.2. гроздовидна бременност;
3.2.3. ектопична бременност;
3.2.4. предлежаща плацента;
3.2.5. кръвотечения на плацентарния период;
3.2.6. предлежащи съдове (остра кръвозагуба
на плода);
3.3. други патогенетични варианти на шок или
предшоково състояние, причинени от:
3.3.1. септичен аборт;
3.3.2. амниотит;
3.3.3. преждевременно отлепяне на нормално
прикрепена плацента;
3.3.4. HELLP синдром;
3.3.5. кардиогенен механизъм;
3.4. гърчови състояния;
3.5. хипертонична криза;
3.6. прекома или кома;
3.7. анте- и интрапартална асфиксия на плода;
3.8. пролапс на пъпна връв;
3.9. застрашаваща или станала руптура на
матката;
3.10. инверзия на матката.
4. Състояния, налагащи спешна хоспитализация
в областта на гинекологията: съгласно Медицински
стандарт „Акушерство и гинекология“
5. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
медицински стандарт „Спешна медицина“ и специфичните изисквания на медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“
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Глава 12. Педиатрия
1. Основна характеристика на медицинската
специалност „Педиатрия“ – в частта акушерска
спешност и спешна гинекология:
1.1. Спешната педиатрия включва диагностика
и лечение на възникнали спешни състояния в
детската възраст, извън тези, които са в обхвата
на други медицински специалности.
1.2. Основна цел на осъществяваната дейност
е адекватен, компетентен и навременен медицински отговор на спешното състояние и причините
за него чрез възможните терапевтични способи.
2. Основна характеристика на лечебните заведения, в които се осъществява дейност по педиатрия
в условия на спешност:
2.1. Първо ниво на компетентност.
2.1.1. В структурите от първо ниво се извършва
лечение на всички остри детски заболявания и
спешни състояния до овладяването им съгласно
кадровите и апаратурните възможности и изискването за добра лекарска практика.
2.1.2. В структурите от първо ниво се извършват:
2.1.2.1. необходимите диагностични и лечебни
дейности, целящи възстановяване и стабилизиране
на всички жизненоважни функции на пациента;
2.1.2.2. необходимите консултации с местни или
повикани от друго ниво специалисти.
2.1.3. Въз основа на получената информация се
преценява необходимостта от осъществяване на
диагностични процедури и лечение в структура от
второ или трето ниво.
2.1.4. Превеждането на детето към структура от
второ или трето ниво става при прецизна оценка
на състоянието му, рисковете от транспорта, осигуряване на необходимото наблюдение и лечение
по време на транспорта и след предварително
информиране и съгласие на структурата от погорно ниво.
2.1.5. Най-тежките, диагностично трудни и неясни случаи и заболяванията, изискващи специфично
лечение, се насочват незабавно за диагностика и
лечение към структура от трето ниво.
2.2. Второ ниво на компетентност.
2.2.1. В структурите (клиники/отделения) от
второ ниво се извършва лечение на спешни състояния в резултат на остри, обострени и хронични
заболявания при деца с комплицирано протичане
и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури, като се спазват
посочените в т. 2.1 принципи.
2.3. Трето ниво на компетентност.
2.3.1. В структурите (клиники/отделения) от
трето ниво се извършва лечение на всички спешни състояния в резултат на остри, обострени и
хронични заболявания при деца с комплицирано
протичане и при които се предполагат инвазивни,
интензивни диагностични и терапевтични процедури. Към тези структури се насочват всички пациенти, за които няма условия за осъществяване на
диагностично-лечебните процедури в структурите
от първо и второ ниво.
3. Вземането на решение за транспортиране до
съответно лечебно заведение на пациент с индикации за спешна хоспитализация се осъществява
съгласно изискванията на глава 3, раздел I на
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медицински стандарт „Спешна медицина“ и специфичните изисквания на медицински стандарт
„Педиатрия“.
Глава 13. Анестезия и интензивно лечение
Този стандарт използва за своите цели медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“,
като включва в себе си и приложението на дейности
по тази специалност и в извънболничната помощ.
Извънболничната спешна медицинска помощ
използва изучаването и практическата реализация
на клиничните дейности „Анестезия“, „Кардиопулмонална резусцитация“ и „Интензивно лечение“ в
условията на спешност.
Медицинският състав на ЦСМП трябва да
притежава квалификационни умения за провеждане на тези дейности на мястото на инцидента,
по време на транспорта и при хоспитализация на
спешно болните.
Медицинският състав в отделенията по спешна
медицина прилага в дейността си правилата и
разпоредбите на МС „АИЛ“ и неговите три клинични дейности. Превеждането на спешен пациент
в клиничните звена на болницата трябва да бъде
извършено само след пълно диагностициране
на заболяването или усложненията, довели до
„спешност“, с изключение на случаите, при които
се налага незабавна оперативна интервенция или
друг вид лечение.
По отношение на дейността в структурите по
анестезия и интензивно лечение, влизащи в структурите на спешния болничен леглови комплекс, се
спазват изискванията на МС „Анестезия и интензивно лечение“ и изискванията на този стандарт.
Глава 14. Други медицински специалности
Спешна медицинска помощ при спешни състояния, влизащи в обхвата на други медицински
специалности, които не са включени в раздел II,
се осъществява в съответствие за утвърдените
медицински стандарти.
7089

НАРЕДБА № 46
от 26 август 2010 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Клинична алергология“
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Клинична алергология“
съгласно приложението.
(2) С медицинския стандарт се определят:
1. основните характеристики на специалността „Клинична алергология“ и изискванията към
медицинските специалисти, които извършват
дейности по тази специалност;
2. изискванията към лечебните заведения
за упражняване на медицинската специалност
„Клинична алергология“ – материално-техническа база, инсталационни съоръжения, организация на работа, човешки ресурси, апаратура,
минимален обем дейност;
3. нива на компетентност на клиниките и
отделенията, осъществяващи дейност по специалността „Клинична алергология“;
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4. професионални взаимоотношения между
лекаря, специалист по алергология и общопрактикуващ лекар;
5. интердисциплинарните консултации и
дейности при лечение на пациенти с алергично
заболяване;
6. правата и задълженията на пациента с
алергично заболяване.
Чл. 2. Вътрешните актове на органите на
управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани
от лечебните заведения, не могат да съдържат
разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по клинична
алергология от установеното с изискванията
на тази наредба.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция
„Медицински одит“, регионалните центрове по
здравеопазване и органите на управление на
лечебните заведения.
§ 3. За нарушение или неизпълнение на
задълженията по тази наредба виновните лица
се наказват по реда на Закона за лечебните
заведения и Закона за здравето.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 80
от Закона за здравето и отменя Наредба № 8 от
2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Алергология и клинична имунология“.
Министър: А.-М. Борисова
Приложение към чл. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ“
Раздел I
Общи положения
1. Дефиниция на специалността: Медицинската
специалност „Клиничната алергология“ изучава
етиологията, патогенезата, клиничната изява на
алергичните реакции и болести и разработва методи за тяхната диагноза, лечение и профилактика.
2. Професионална квалификация. Лечебна
дейност по отношение на пациенти с алергични
реакции и заболявания се осъществява от лекари
със следната професионална квалификация:
2.1. лекар, специализиращ „Клинична алергология“;
2.2. лекар с призната специалност по „Клинична
алергология“;
2.3. лекар със специалност „Клинична алергология“ и с втора специалност по: „Вътрешни болести“,
„Педиатрия“, „Ушно-носно-гърлени болести“ или
„Кожни и венерически болести“.
3. Медицинската специалност „Клинична
алергология“ се придобива от специалисти с висше
образование „Медицина“ (магистърска образователна степен) съгласно Наредба № 34 от 2006 г.
за придобиване на специалност в системата на
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здравеопазването. Повишаване на квалификацията
(допълнителна квалификация) се осъществява чрез
формите на продължаващото медицинско обучение – участия в курсове, индивидуално обучение,
участие в национални и международни научни
прояви и др., чрез придобиване на втора специалност от посочените по т. 2.3 или чрез придобиване на научна степен в областта на клиничната
алергология.
Раздел II
Изисквания към осъществяване на лечебна дейност
„Клинична алергология“ от лечебни заведения за
специализирана извънболнична медицинска помощ
1. Кабинет по алергология (КА) – структура,
материално-техническа база, инсталационни съоръжения, апаратура.
1.1. Кабинет по алергология е самостоятелно
звено или част от структурата на лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
1.2. Кабинетът по алергология се състои от
две функционално обособени работни помещения:
кабинет за прегледи и манипулационна.
1.2.1. Кабинетът се използва за преглед на пациента – снемане на анамнеза, физикален статус,
издаване на медицинските документи и провеждане
на обучението на болния.
1.2.2. Манипулационната служи за извършване
на специфичните диагностични дейности – кожноалергични проби, функционално изследване на
дишането, и за провеждане на кардиопулмоналната ресусцитация. Манипулационната може да
се обособи като функционална част от кабинета
или да се помещава в отделна стая.
1.3. Оборудване на кабинет по алергология.
1.3.1. Кабинет: лекарско бюро, стол, шкаф за
документи, медицинска кушетка, мивка с течаща
топла и студена вода, минимум два ел. контакта тип
„шуко“, телефон, компютър и принтер, медицинска
документация: рецепти, бланки за назначаване на
лабораторни и рентгенови изследвания, бланки за
извършване на кожно-алергични проби.
1.3.2. Манипулационна: хладилник за съхранение
на алергени, масичка за извършване на кожноалергичните проби, стол за извършващия пробите,
стол за пациента, масичка за апарата за изследване на дишането, спешен шкаф с медикаменти,
кислородна бутилка, АМБУ, есмарх, ластични
бинтове, масичка за поставяне на спринцовки с
алергени, шкаф, мивка с течаща топла и студена
вода, медицинска кушетка.
2. Основни изисквания към дейността.
2.1. Медицински дейности, които се осъществяват в кабинета по алергология на лечебното
заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ:
2.1.1. Прегледи:
2.1.1.1. Първичен преглед с описание на анамнеза и статус и изработване на индивидуална
лечебна схема;
2.1.1.2. Вторичен преглед и оценка на нов
медицински проблем;
2.1.1.3. Консултация с друг специалист в амбулаторни условия;
2.1.1.4. Експертиза на временна неработоспособност;
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2.1.1.5. Консултация при експертиза на трайна
неработоспособност;
2.1.2. Общомедицински дейности:
2.1.2.1. Инжекции;
2.1.2.2. Парентерални инфузии;
2.1.2.3. Кардио-пулмонална ресусцитация (по
витални индикации).
2.1.3. Специфични дейности:
2.1.3.1. Извършване на функционално изследване на дишането и ЕКГ;
2.1.3.2. Бронходилататорен тест с бета-агонисти;
2.1.3.3. Кожно-алергични проби – скарификация;
2.1.3.4. Кожно-алергични проби – убождане
(„прик“ тест);
2.1.3.5. Кожно-алергични проби – епикутанни;
2.1.3.6. Кожно-алергични проби – интракутанни;
2.1.3.7. Обучение на пациента и близките му,
включително тренировка за използване на инхалаторно устройство;
2.1.3.8. Обучение на пациента за мониторирането
на върхов експираторен дебит в домашни условия;
2.1.3.9. Предоперативна подготовка на рискови
пациенти;
2.1.3.10. Подготовка за специализирани изследвания – йод-контрастни вещества;
2.1.3.11. Алерген-специфична имунотерапия
(АСИТ);
2.1.3.12. Консултация за имунизации при алергично болни деца;
2.1.3.13. Обучение за самопомощ при анафилаксия.
2.2. Задължителен обем дейност на лекар с
придобита специалност „Клинична алергология“ от
кабинета по алергология на лечебното заведение
за специализирана извънболнична медицинска
помощ.
2.2.1. Анамнеза съгласно специфичните за
специалността изисквания (приложения № 1 и 2);
2.2.2. Обстоен физикален статус (преглед по
системи);
2.2.3. Кожно-алергично тестуване – извършване, отчитане и интерпретация;
2.2.4. Инструментални изследвания – спирометрия със съответна интерпретация, бронходилататорен тест;
2.2.5. Назначаване на допълнителни изследвания – кръв, урина, рентгенови изследвания, ЕКГ
и др. и тяхната интерпретация;
2.2.6. Поставяне на вероятна диагноза;
2.2.7. Изграждане на диференциално-диагностичен план;
2.2.8. Интерпретация на инструментални специализирани изследвания – метахолинов тест,
кашличен праг, клетъчен състав в храчка, назален
провокационен тест с алергени;
2.2.9. Интерпретация на лабораторни специализирани изследвания – общи и специфични: Иг E,
фракции на комплемента, антинуклеарни антитела,
анти-ДНК антитела, антитела срещу екстрахируеми ядрени антигени, АНЦА и др. имунологични
изследвания;
2.2.10. Поставяне на диагноза като резултат от
проведената диференциална диагноза;
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2.2.11. Изготвяне на индивидуален лечебен
план и обучение на болния и членовете на семейството му;
2.2.12. Назначаване, започване и контролиране
на провежданата алерген-специфична имунотерапия (АСИТ) при подходящи болни;
2.2.13. Изготвяне на индивидуален профилактичен план и обучение на болния и членовете на
семейството му;
2.2.14. Периодичен контрол на състоянието на
пациента и корекции на лечебния план;
2.2.15. Оказване на спешна медицинска помощ
при необходимост;
2.2.16. Преценка за диспансерно наблюдение
по нозологични единици на пациенти, които имат
нужда и желаят да продължат лечението си в
кабинета;
2.2.17. Извършване на експертна дейност и
освидетелстване на деца и възрастни с алергични
проблеми;
2.2.18. Консултиране на пациентите при необходимост с необходимите профилни специалисти.
3. Основни изисквания към персонала.
3.1. Минимална кадрова обезпеченост на кабинета по алергология – минимум един лекар – специалист по клинична алергология; препоръчително – медицинска сестра; по преценка – санитар.
3.2. Компетентност на лекаря-специалист.
Специалистът-алерголог носи пълна отговорност
за пациента от момента на първия преглед, като
провежда изследванията, поставя диагнозата,
изготвя лечението и следи ефекта му чрез контролни прегледи до момента, в който лечението
на пациента се продължи от общопрактикуващия
лекар или пациентът бъде хоспитализиран.
3.3. Компетентност на медицинската сестра.
Медицинската сестра работи под контрола на специалиста-алерголог и извършва следните дейности:
води медицинска документация, регулира потока от
пациенти и следи за консумативите (памук, спирт,
спринцовки и игли, алергени и т.н.). Тя извършва
кожно-алергични проби и спирометрия само ако
е обучена да прави това.
Раздел III
Изисквания към осъществяване на лечебна дейност
„Клинична алергология“ от лечебни заведения за
болнична помощ
1. Лечебната дейност по алергология в лечебни
заведения за болнична помощ се осъществява от
клиники/отделения по клинична алергология от
III ниво, които отговорят на следните изисквания:
1.1. В отделение/клиника по клинична алергология от III ниво се осъществява лечение на
всички остри, обострени и хронични алергични
заболявания, с комплицирано протичане и при
които се предполагат интензивни диагностични
и терапевтични процедури. Лечебно-диагностична дейност се извършва в максимален размер,
съобразен с актуалните световни достижения в
алергологичната наука.
1.2. Клиниката по клинична алергология в
университетска болница извършва и:
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1.2.1. учебно-преподавателска дейност на студенти и стажант-лекари и обучение на специализиращи лекари, докторанти и медицински сестри
в рамките на следдипломното обучение;
1.2.2. научно-изследователска работа в областта
на нови диагностични и терапевтични методи и
на предстоящи за регистриране медикаменти от
фаза ІІ, ІІІ и ІV;
1.3. минимален брой лекари в клиниката/
отделението – шест, от които поне двама със
специалност по клинична алергология;
1.4. минимален обем дейност: минимум 500
преминали пациенти годишно;
1.5. материално-техническа база и инсталационни съоръжения на клиника/отделение от ниво III:
1.5.1. Болнични стаи – с мивка, кислородна
инсталация на всяко легло, естествено осветление, общо и локално изкуствено осветление, 3 – 5
легла в стая с тристранен достъп, нощно шкафче
за всяко легло, спешен шкаф, бюро (масичка) за
лекаря и сестрата при визитация;
1.5.2. Звено за интензивни грижи – препоръчително – 2 – 4 легла;
1.5.3. Стая за функционална диагностика на
дишането и електрокардиография (ЕКГ);
1.5.4. Стая за провеждане на бронхопровокационни проби;
1.5.5. Стая за диагностика на алергията на
горните дихателни пътища (ГДП) и провеждане
на назални провокационни тестове;
1.5.6. Препоръчва се обособяването на лабораторно звено.
1.5.7. Кабинети и манипулационни (диагностични лаборатории) за диагностика и консултации на лежащо болни: за възрастни пациенти, за
пациенти в детско-юношеска възраст и пациенти
с ушно-носно-гърлени заболявания;
1.5.8. Регистратура;
1.5.9. Лекарски кабинети в съотношение един
лекар/кабинет;
1.5.10. Кабинет за началника на клиниката
(отделението) – базов кабинет и приемна със
секретар;
1.5.11. Кабинет на дежурния лекар с легло,
бюро, телефон и мивка;
1.5.12. Сестринска стая, която се използва и за
стая на дежурната сестра;
1.5.13. Манипулационна за стационара с работни плотове, шкафове, централен спешен шкаф и
хладилник;
1.5.14. Столова;
1.5.15. Кухненски бокс;
1.5.16. Склад;
1.5.17. Помещение за свиждане на болните с
техни близки;
1.5.18. Гардероб за болни;
1.5.19. В случаите, когато се касае за университетска клиника, където се извършва обучение
на студенти и специализанти, трябва да има и:
1.5.19.1. Учебна зала (минимум една) с 35 – 40
седящи места, маса, екран и учебна дъска;
1.5.19.2. Гардероб за студенти и за обучаващи
се лекари и сестри;
1.6. Апаратура и оборудване на клиника/отделение по клинична алергология от ниво III:
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1.6.1. Кислородна инсталация, електроинсталация;
1.6.2. Общо луминесцентно осветление със 150
Вт източници и индивидуално (за легло) нелуминесцентно осветление – 60 – 75 вата;
1.6.3. Минимум 2 апарата за функционално
изследване на дишането (ФИД);
1.6.4. Апарат за ЕКГ;
1.6.5. Небулизатори за бронхопровокационни
тестове;
1.6.6. Небулизатори за терапевтични цели;
1.6.7. Апарат за ултразвукова диагностика на
околоносните кухини;
1.6.8. Риноманометър;
1.6.9. Дефибрилатор;
1.6.10. Кислородни бутилки в манипулационните
и стационара;
1.6.11. АМБУ;
1.6.12. Носилка;
1.6.13. Седяща инвалидна количка;
1.6.14. Персонални компютри, свързани в мрежа;
1.6.15. Хладилници – минимум по 1 във всяка
манипулационна, в стационара и лабораторията.
1.7. Болницата, в която е разположена структурата, трябва да разполага на територията си със:
1.7.1. Клинична лаборатория III ниво (вкл.
кръвно-газов анализ, хемостазеология и др.);
1.7.2. Микробиологична лаборатория;
1.7.3. Отделението/клиниката трябва да разполага с възможност за достъп на територията на
населеното място до рентгенов апарат за скопия
и графия и КАТ или МРТ.
1.8. Медицински дейности, които се осъществяват в отделение/клиника по клинична алергология.
1.8.1. Прегледи:
1.8.1.1. Първичен преглед с описание на
анамнеза и локален статус; изготвяне на писмен
индивидуален лечебен план;
1.8.1.2. Вторичен преглед;
1.8.1.3. Консултация с друг специалист в стационарни условия;
1.8.1.4. Експертиза на временна неработоспособност;
1.8.1.5. Консултация при експертиза за трайно
намалена неработоспособност.
1.8.2. Общомедицински дейности:
1.8.2.1. Инжекция – подкожна, мускулна, венозна;
1.8.2.2. Парентерални инфузии;
1.8.2.3. Кардио-пулмонална ресусцитация (по
витални индикации);
1.8.3. Специфични дейности:
1.8.3.1. Извършване на функционално изследване на дишането;
1.8.3.2. Бронходилататорен тест с бета-агонисти;
1.8.3.3. Кожно-алергични проби – скарификация;
1.8.3.4. Кожно-алергични проби – убождане
(„прик“ тест);
1.8.3.5. Кожно-алергични проби – епикутанни;
1.8.3.6. Кожно-алергични проби – интракутанни;
1.8.3.7. Обучение на пациента и близките му,
включително тренировка за използване на инхалаторно устройство;
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1.8.3.8. Мониторирането на върхов експираторен
дебит в домашни условия;
1.8.3.9. Предоперативна подготовка на рискови
пациенти;
1.8.3.10. Подготовка за специализирани изследвания – йод-контрастни изследвания;
1.8.3.11. Алерген-специфична имунотерапия
(АСИТ);
1.8.3.12. Консултация за имунизации при алергично болни деца;
1.8.3.13. Обучение за самопомощ при анафилаксия;
1.8.3.14. ЕКГ с разчитане;
1.8.3.15. Назален провокационен тест с алергени;
1.8.3.16. Конюнктивален провокационен тест
с алергени;
1.8.3.17. Бронхопровокационен тест с медиатори;
1.8.3.18. Орален провокационен тест с храни;
1.8.3.19. Орален провокационен тест с медикаменти;
1.8.3.20. Определяне на рестриктивна диета;
1.8.3.21. Индуциране на храчка и обработка;
1.8.3.22. Назален лаваж и обработка;
1.8.3.23. Бронхопровокационен тест (БПТ) с
алергени и 24-часово наблюдение на болния;
1.8.3.24. БПТ с физическо усилие;
1.8.3.25. Назален провокационен тест с медиатори;
1.8.3.26. Интерпретиране на общите Иг Е;
1.8.3.27. Интерпретиране на специфичните Иг Е;
1.8.3.28. Интерпретиране на имуноглобулини
Г, А и М;
1.8.3.29. Интерпретиране на хемолитичната
активност на комплемента;
1.8.3.30. Интерпретиране фракциите на комплемента (С3, С4, С1 инх. и др.).
1.8.3.31. Интерпретиране на еозинофилия;
1.8.3.32. Интерпретиране на циркулиращи
имунни комплекси;
1.8.3.33. Интерпретиране на криоглобулини;
1.8.3.34. Интерпретиране на антинуклеарни
антитела (ANA, анти-ДНК(н,е), Sm, RNP, Ro, La)
и на ANCA;
1.8.3.35.Интерпретиране на серологични изследвания за хелминти при ангиоедеми и уртикария (токсокароза, токсоплазмоза, ехинококоза,
трихинелоза);
1.8.3.36. Интерпретиране на антистрептолизинов
титър (AST);
1.8.3.37. Интерпретиране на ревматоиден фактор;
1.8.3.38. Интерпретиране на кардиолипинови
антитела (Ig G, Ig M);
1.8.3.39. Интерпретиране на интрадермален
тест с автоложен серум при хронична уртикария
и ангиоедеми и извършване на теста;
1.8.3.40. Интерпретиране на ТАТ и МАТ при
хронична уртикария и ангиоедеми;
1.8.3.41. Интерпретиране на TSH, FT3, FT4 при
хронична уртикария и ангиоедеми;
1.8.3.42. Интерпретиране на нивата на IgG срещу
H.Pylori при хронична уртикария и ангиоедеми;
1.8.3.43. Интерпретиране на теста за H.pylori
антиген в изпражнения при хронична уртикария
и ангиоедеми;
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1.9. Задължителен обем дейност на лекар с
придобита специалност „Клинична алергология“
от клиника/отделение по алергология.
1.9.1.Алергологът лекуващ лекар е длъжен
да информира пациента или неговите близки за
неговото състояние, за характера на заболяването му, за предстоящите изследвания и методи на
лечение (вид медикаменти, клинична ефективност
и безопасност на прилаганите медикаменти). Ако
болният или неговите близки дадат писмено съгласие, започва лечебният процес.
1.9.1.1. Снемане на алергологична анамнеза
според изискванията и правилата на специалността
(приложения № 1 и 2);
1.9.1.2. Клиничен преглед – снемане на физикален статус по системи, назначаване необходимите
лабораторни, функционални и инструментални
изследвания;
1.9.1.3. След извършването им интерпретират
резултатите от тях;
1.9.1.4. Назначават необходимите консултации
със съответни специалисти;
1.9.1.5. Назначават съответни лечебни процедури под ръководството на съответния ръководител – началник-отделение;
1.9.1.6. Ежедневно минават на визитация с
медицинската сестра и дават ясни назначения за
поведението, изследванията и лечението на болните;
1.9.1.7. Контролират изпълнението на назначенията от медицинската сестра и друг помощен
персонал;
1.9.1.8. Подготвят и докладват болните на визитация на началника на отделението;
1.9.1.9. Осъществяват 24-часово наблюдение на
алергично болния чрез дневни и нощни дежурства;
1.9.1.10. Алергологът лекуващ лекар носи цялата отговорност за пациента от приемането до
момента на изписването му. В деня на изписването
му издава епикриза;
1.9.1.11. Преподавателска дейност и научноприложна дейност – научна разработка на теми,
клинични проучвания и изследване на нови медикаменти в различна фаза на проучването им;
1.9.2. В отделение/клиника по алергология могат
да работят и лекари без призната специалност по
клинична алергология в хода на тяхното обучение (специализиция) по съответната програма за
следдипломно обучение. Те могат да извършват
дейностите по т. 1.9.1 под ръководството и отговорността на лекар-специалист от отделението.
1.10. Задължителен обем дейност на алергологичната сестра в отделението/клиниката:
1.10.1. Приема новоприетите болни, извършва
санитарната им обработка и ги подпомага в настаняването им в болничната стая.
1.10.2. Запознава болните с правилника за вътрешния ред, дневния режим, разположението на
лекарските кабинети, кабинетите за изследване,
лабораториите, манипулационните, предклиничните звена, трапезарията и санитарните възли.
Подпомага адаптацията му в болничната среда.
1.10.3. Поддържа постоянен контакт с болните
и проявява внимание към нуждите им.
1.10.4. Следи за спазване на правилника за
вътрешния ред и дневния режим. Следи за добрия
ред в стационара по време на свиждане.
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1.10.5. Организира, ръководи и контролира
работата на санитаря.
1.10.6. Отговаря за реда и чистотата в поверените є болнични стаи.
1.10.7. Подготвя болните и болничните стаи
за визитация и участва в нея с лекуващия лекар.
1.10.8. Организира и осигурява болничните
грижи за тежко болни на легло.
1.10.9. При екзитус организира процедурите
по своевременното изнасяне на трупа. Описва и
съхранява ценностите на починалия и ги предава
на старшата медицинска сестра или близките на
болния по установения ред.
1.10.10. Функции в лечебно-диагностичния
процес:
1.10.10.1. изпълнява всички назначения и инструкции на лекуващия лекар, касаещи болните,
като своевременно го информира за извършеното
и евентуални затруднения;
1.10.10.2. подпомага лекуващия лекар при
провеждане на изследванията и повикване на
консултанти;
1.10.10.3. измерва температура, пулс, артериално
налягане (АН), дишане, диуреза;
1.10.10.4. прави подкожни, мускулни и венозни
инжекции и вливания;
1.10.10.5. изписва, получава, разпределя, раздава
и заприходява предписаните лекарства; поставя
капки в ушите, очите, носа; прави превръзки след
назначение; дава кислород на болни по назначение,
следи за изправността на подаващата кислород
система, следи за наличието на кислород;
1.10.10.6. подготвя болните за различни изследвания и ги придружава до съответното звено;
1.10.10.7. прави кожно-алергични проби при
нужда;
1.10.10.8. прави очистителни клизми по назначение, поставяйки грейки, лед, компреси, влажни
обтривания, масажи срещу декубитус, редовен
тоалет и обслужване на легло на тежко болни;
1.10.10.9. поддържа хигиена на работното място;
1.10.10.10. техническо участие в научната
дейност;
1.10.10.11. участва в обучението на специализиращи колеги;
1.10.11. води медицинска документация – рапортна книга, тетрадка за визитации, тетрадка
за назначения, табели за изписани лекарства и
санитарни материали;
1.10.12. поръчва, разпределя и раздава храната
на болните според назначените диети; следи за
изрядна хигиена в кухненския офис;
1.10.13. следи за опазване на болничното имущество;
1.10.14. изпълнява работния график (редовен
работен ден, следобедни или нощни дежурства),
съставен от старшата медицинска сестра и одобрен
от началника на отделението;
1.10.15. в края на работния ден предава работното си място с рапорт на следващата смяна, а
тежко болните – до леглото на болния;
1.10.16. при нужда замества отсъстващи медицински сестри;
1.10.17. задължена е да не разгласява лични
данни и здравна информация за болния, като
съблюдава човешките му права;
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1.11. Задължителен обем дейност на алерголога
в приемно-консултативния кабинет:
1.11.1. Снема алергологична анамнеза;
1.11.2.Снема подробен физикален статус по
системи;
1.11.3.Назначава специфични изследвания – кожно-алергични проби, функционално изследване на
дишането;
1.11.4. Извършва алергологични консултации,
поискани от други специалисти;
1.11.5. Изпраща болни за консултации при
други специалисти;
1.11.6. Приема болни за хоспитализация;
1.11.7. Назначава лечение на болните, които
не се хоспитализират;
2. Препоръчителна структура на клиника по
клинична алергология:
2.1. Отделение по респираторна алергия и атопия. В отделението се лекуват следните болести:
бронхиална астма, ХОББ, развит след бронхиална
астма, алергични риносинуити, атопичен дерматит,
медикаментозна алергия, алергия към инсекти,
хранителна алергия, остра уртикария, едем на
Квинке, остра анафилаксия. Към такова отделение е препоръчително да се изгради интензивно
звено 2 – 4 легла, в което да се лекуват спешните
състояния в специалността: тежки астматични
пристъпи, застрашаващ живота оток на Квинке,
анафилактичен шок, ужилване от насекоми, и др.
спешни състояния.
2.2. Отделение по имунопатология. В отделението се лекуват следните болести: имунокомплексна
патология – серумна болест, хронична уртикария, наследствен ангиоедем, уртикария-васкулит,
особени форми на инсект-алергията (с нефрозен
синдром, артралгии и артрити и т.н.), хиперсензитивен пневмонит, нарушения на клетъчния
имунитет – контактен дерматит.
2.3. Функционално звено за изследване на
дишането, провокационни тестове и специфични
проби за оценка на кашлицата и възпалението в
дихателните пътища.
2.4. Лабораторно звено, извършващо специфични алергологични и имунологични изследвания.
Раздел IV
Професионални взаимоотношения между специалист по алергология и общопрактикуващ лекар
по нозологични единици
1. Бронхиална астма (БА).
1.1. Бронхиалната астма е алергично заболяване
с голяма социална значимост по следните причини:
1.1.1. Значителна честота за страната – над
500 000 болни в България;
1.1.2. Засяга всички възрастови групи, но почесто подрастващи и хора в активна творческа
възраст;
1.1.3. Ранно инвалидизиране при късно и неадекватно лечение;
1.1.4. При неадекватно лечение е налице влошено качество на живот, често отсъствие от учебни
занимания и работа, чести посещения при лекар,
чести хоспитализации, неоптимално разходване
на финансови ресурси от здравно-осигурителните
фондове;
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1.1.5. Световно призната тенденция за повишена
смъртност от астма въпреки новите постижения
на клиничната фармакология и фармацевтичната
индустрия;
1.2. Задължения на общопрактикуващия лекар:
1.2.1. При поява на новооткрит болен с оплаквания, характерни за бронхиална астма, или когато
бронхиалната астма влиза в диференциалната
диагноза, общопрактикуващият лекар извършва
диагностични процедури от негова компетентност
съгласно медицинския стандарт по обща медицинска практика и изпраща болния за консултация
със специалиста-алерголог.
1.2.2. При потвърдена диагноза бронхиална
астма по-нататъшният контрол се извършва изключително от специалиста-алерголог или пулмолог;
1.2.3. Контролира и насърчава болния за
провеждане на лечебните планове, назначени от
специалиста. Справя се с нововъзникнал медицински проблем. При необходимост консултира
с алерголог или пулмолог.
1.3. Задължения на специалиста-алерголог:
1.3.1. Отхвърля или потвърждава диагнозата
бронхиална астма. При потвърждаване на диагнозата изяснява типа (по възможност открива
актуалния алерген чрез кожно-алергично тестуване
или RAST) и уточнява стадия (тежестта) на протичане на БА (извършва спирометрия).
1.3.2. Съвместно с болния изгражда писмен
индивидуален лечебен план.
1.3.3. Изгражда писмен индивидуален план за
действие при пристъп от задух.
1.3.4. Запознава болния и неговите близки с
основните данни за БА и принципите на лечение
и го обучава как да си служи с различните устройства – инхалатори и апарат за измерване на
върховия експираторен дебит (ВЕД). Изгражда и
поддържа доверие и партньорство с болния.
1.3.5. Експертиза за временна неработоспособност.
1.3.6. Назначава следващата визита и следи клиничния отговор до поставяне под контрол на БА.
1.3.7. Назначава алерген – специфична имунотерапия, ако има показания за това, и контролира
провеждането є.
2. Алергични риносинузити
2.1. Алергичните риносинузити са социално
значими по следните причини:
2.1.1. Голямо разпространение – до 30 % от
населението.
2.1.2. Съвременното разбиране е, че алергичните
риносинузити и бронхиалната астма са единно
алергично заболяване на дихателните пътища.
Алергичните риносинузити се схващат като прекурсор на бронхиалната астма.
2.1.3. Стабилизирането на бронхиалната астма
е невъзможно без адекватно лечение на алергичните риносинузити;
2.1.4. Значително влошава качеството на живот, намалява работоспособността и активността
на болните.
2.2. Задължения на общопрактикуващия лекар:
2.2.1. Всички болни със съмнение за алергичен
риносинузит след консултация с УНГ специалист за
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изключване на неалергична патология (инфекции,
тумори и др.) се консултират със специалист-алерголог за потвърждаване на диагнозата.
2.2.2. След консултацията общопрактикуващият
лекар поема по-нататъшния контрол, като консултира болния със специалист-алерголог.
2.2.3. Общопрактикуващият лекар насочва всички болни със сезонен алергичен риноконюнктивит
към специалист-алерголог за предсезонно кожноалергично тестуване (през м. Х – ХII).
2.3. Задължения на специалиста-алерголог :
2.3.1. Потвърждава или отхвърля диагнозата
алергичен риносинуит.
2.3.2. Провежда специалните алергологични
изследвания за доказване на специфичния алерген.
2.3.3. Назначава адекватно лечение, изгражда
съвместно с болния индивидуален лечебен план.
2.3.4. Назначава следващия контролен преглед,
за да прецени клиничния отговор, да преоцени
назначената терапия по вид и дози, като целта
е определяне на минималните ефективни лекарствени дозировки.
2.3.5. Насочва болния към общопрактикуващ
лекар с подробно писмено медицинско заключение
и писмен индивидуален лечебен план.
2.3.6. При индикации специалистът-алерголог
назначава специфична имунотерапия с алергени
и контролира провеждането є.
2.3.7. Запознава болния и близките му с основните данни за алергичните риносинуити и
принципите на лечение, като изгражда и поддържа
доверие и партньорство с болния.
3. Алергични конюнктивити.
3.1. Болните с конюнктивити са 35 – 40% от
болните, посещаващи очните кабинети, като над
половината от тях са алергични конюнктивити.
Една част от алергичните конюнктивити застрашават зрението и са прогресиращи. Други са незаплашващи зрението, но неправилното лечение
може да го увреди.
3.2. Задължения на общопрактикуващия лекар:
3.2.1. Насочва болния със съмнение за алергичен конюнктивит към специалист-алерголог за
потвърждаване на диагнозата и назначаване на
адекватно лечение, след което го контролира.
3.2.2. При недостатъчен контрол на алергичния
конюнктивит задължително консултира болния със
специалист-алерголог.
3.2.3. Насочва болните със сезонни алергични
конюнктивити към специалист-алерголог за предсезонно кожно-алергично тестуване.
3.3. Задължения на специалиста-алерголог:
3.3.1. Консултира болния, провежда необходимите алергологични изследвания и при потвърдена диагноза алергичен конюнктивит назначава
адекватна терапия.
3.3.2. Назначава контролен преглед за преоценка на клиничния отговор и изграждане на
контролираща адекватна терапия.
3.3.3. При необходимост консултира болния
със специалист по очни болести за изключване
на неалергична патология.
3.3.4. Насочва болния към общопрактикуващ
лекар с подробно медицинско заключение и индивидуален писмен лечебен план за по-нататъшен
контрол.
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3.3.5. Специфичната имунотерапия с алергени
се назначава и контролира само от специалисталерголог.
3.3.6. Болните с вернален кератоконюнктивит и
атопичен кератоконюнктивит, асоцииран с атопичен дерматит, се лекуват в тясно сътрудничество
между специалист-алерголог, специалист по очни
болести и общопрактикуващ лекар.
4. Медикаментозна алергия и псевдоалергия
4.1. Медикаментозната алергия и псевдо
алергия са чести алергични реакции. В някои
случаи диференциалната диагноза между истинската медикаментозна алергия и медикаментозна псевдоалергия е много трудна. Клиничните
манифестации на медикаментозната алергия
са най-разнообразни. Могат да засегнат всяка
система или орган. Болните с медикаментозната
алергия са голям терапевтичен проблем, когато
трябва да се провежда лечение на някакво друго основно или придружаващо заболяване или
при предстояща операция или йод-контрастно
рентгеново изследване. Всички остри алергични
медикаментозни реакции са потенциално опасни
за фатален изход, а някои завършват фатално
въпреки провежданото лечение.
4.2. Задължения на общопрактикуващия лекар:
4.2.1. Спира медикаментозното лечение и по
спешност консултира всеки болен с медикаментозна алергична реакция със специалист-алерголог.
4.2.2. При остра алергична реакция от медикаменти спира медикамента, провежда адекватна
медикация и по спешност го транспортира в
най-подходящото лечебно заведение за болнична
помощ.
4.2.3. След консултацията контролира болния.
4.2.4. Болните с анамнеза за атопия и/или
алергични реакции в миналото задължително се
консултират със специалист-алерголог преди започване на медикаментозно лечение по какъвто
и да е повод.
4.2.5. Болни, претърпели две и повече общи
анестезии, или с анамнеза за атопия и/или
алергични реакции в миналото, задължително
се консултират със специалист-алерголог преди
оперативни интервенции с оглед профилактиране
на евентуални алергични реакции.
4.2.6. Бременни жени с медикаментозна алергия
задължително се консултират със специалист-алерголог 2 месеца преди термина, а ако се прилага
оперативно родоразрешение – и до 20 дни преди
планираната оперативна интервенция.
4.2.7. Болни с анамнеза за медикаментозна
алергия задължително се консултират със специалист-алерголог преди йод-контрастни изследвания.
4.3. Задължения на специалиста-алерголог:
4.3.1. Консултира болния;
4.3.2. Провежда необходимите алергологични
изследвания;
4.3.3. Конкретизира проблема, назначава адекватно лечение;
4.3.4. Вписва на видно място в личната амбулаторна карта на болния диагнозата и назначава
поведението;
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4.3.5. Изготвя документ на болния с кратки
данни за медикаментозната алергия (кои медикаменти болният не понася). Болният прикрепва
този документ към личната си карта;
4.3.6. Връща болния с подробно писмено медицинско становище за състоянието на болния,
проведените изследвания и необходимите терапевтични мероприятия.
5. Хранителна алергия и псевдоалергия:
5.1. Хранителна алергия и псевдоалергия са
честа патология. Клиничните манифестации найчесто са от страна на кожата, храносмилателния
тракт, а при деца – и от страна на дихателната
система.
5.2. Задължения на общопрактикуващия лекар:
5.2.1. При съмнение за хранителна алергия
изпраща пациента за консултация при специалист-алерголог.
5.2.2. При потвърдена диагноза следи пациента
и при влошаване на състоянието му го насочва
за нови консултации.
5.3. Задължения на специалиста-алерголог:
5.3.1. Отхвърля или потвърждава диагнозата.
Диагнозата се поставя след орални провокационни
проби по протокол на двойно сляп плацебо контролиран опит. Той може да бъде проведен само
от специалист-алерголог.
5.3.2. След поставена диагноза специалистъталерголог изготвя лечебен план.
5.3.3. Връща пациента на общопрактикуващ
лекар за по-нататъшно лечение и наблюдение
съгласно изготвения план.
6. Инсект алергия (алергична реакция след
ужилване от насекомо).
6.1. Това е една от най-острите алергични реакции, понякога с фатален изход. Състоянието се
диагностицира и лекува изключително от специалист-алерголог. Средство на избор е специфичната
имунотерапия с алерген в период на ремисия.
6.2. Задължения на общопрактикуващия лекар:
6.2.1. Незабавно насочва болния към специалист-алерголог за потвърждаване на диагнозата и
назначаване на адекватно лечение.
6.2.2. При остра алергична реакция или анафилактичен шок действа по правилата за лечението му.
6.3. Задължения на специалиста-алерголог:
6.3.1. Преглед и кожно-алергично тестуване.
6.3.2. При подходящи болни назначава и провежда специфична имунотерапия с алерген, която е
средство на избор при липса на противопоказания.
6.3.3. Обучава болния за самопомощ при
ужилване.
6.3.4. Предписва му пакет от медикаменти за
самопомощ.
6.3.5. Вписва на видно място в личната амбулаторна карта на болния диагнозата „инсект алергия“.
6.3.6. Изготвя документ на пациента с кратки
данни за болестта и инструкции за първа помощ.
Болният го закрепва към личната си карта.
6.3.7. Специфичната имунотерапия при тези
болни е изключително от компетентността на
специалиста-алерголог.
7. Атопичен дерматит:
7.1. Задължения на общопрактикуващия лекар:
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7.1.1. Насочва всеки болен с характерен обрив
по предилекционни за атопичен дерматит места,
за консултация със специалист-алерголог.
7.1.2. След консултацията поема лечението
на болния.
7.1.3. При влошаване на доказания атопичен
дерматит консултира повторно болния със специалист-алерголог.
7.2. Задължения на специалиста-алерголог:
7.2.1. Преглежда болния.
7.2.2. По възможност извършва кожно-алергично тестуване.
7.2.3. Изследва общи и специфични IgE aнтитела.
7.2.4. Според резултатите от прегледа и изследванията потвърждава или отхвърля диагнозата
атопичен дерматит.
7.2.5. Назначава адекватна терапия, изготвя
индивидуален лечебен план.
7.2.6. Назначава контролен преглед за преоценка на състоянието и клиничния отговор за
актуализиране на индивидуалния лечебен план.
7.2.7. Назначава адекватен диетичен и двигателен режим.
7.2.8. Експертиза за временна неработоспособност.
7.2.9. При необходимост назначава консултация
с дерматолог при болни с импетигинизации.
7.2.10. Връща болния на общопрактикуващ
лекар с подробно медицинско заключение.
8. Остра хронична уртикария и ангионевротичен
едем. Около 20 % от уртикариите са алергични.
Друга част са автоимунни. Най-големият процент
са идиопатични.
8.1. Задължения на общопрактикуващия лекар:
8.1.1. Насочва болния към специалист-алерголог
за уточняване на диагнозата и типа уртикария
8.1.2. Поема контрола и лечението на болния
след консултацията
8.1.3. Болни с ангиоедем на ларинкса се насочват по спешност към УНГ-отделения/клиники.
8.2. Задължения на специалиста-алерголог:
8.2.1. Уточнява типа уртикария със специални
алергологични изследвания.
8.2.2. Назначава адекватно лечение.
8.2.3. Назначава следващата визита за оценка
на клиничния отговор и последващи контролни
прегледи до стабилизиране на състоянието. След
това изгражда индивидуален лечебен план.
9. Анафилактичен (алергичен) шок. Анафилактичният шок е най-животозастрашаващата
алергична реакция, която изисква неотложни и
компетентни медицински действия. Те трябва да
бъдат предприети от най-близкия медицински
специалист (общопрактикуващ лекар, екип на
център за спешна медицинска помощ). По време
на неотложната медикация или непосредствено
след нея болният трябва да бъде транспортиран
до най-близката клиника по реанимация. След
стабилизиране на състоянието болният се превежда в клиника/отделение по алергология, където
специалистът-алерголог провежда по-нататъшно
лечение, изяснява етиологията на анафилактичния
шок и изгражда бъдещото поведение.
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10. Серумна болест. Серумната болест (системна алергична реакция от имунокомплексен тип)
се развива след сенсибилизация с медикаменти,
серуми и ваксини. Основните симптоми са температура, кожни обриви, артралгия, лимфаденопатия,
протеинурия. Общопрактикуващият лекар следва
да насочи такъв болен към специалист-алерголог.
Специалистът-алерголог трябва да отхвърли или
потвърди диагнозата и да спре подозирания медикамент. Заболяването изисква стационарно лечение
в алергологична клиника/отделение.
11. Наследствен ангионевротичен оток:
11.1. Наследствен ангионевротичен оток представлява вроден дефицит на С1 естеразния инхибитор на комплементната система. Налице е подчертана фамилност. Протича с периодични кризи
от отоци, ангажиращи различни органи и системи.
При благоприятен изход отоците отзвучават за
3 – 4 дни. Недиагностицирани и нелекувани, част
от болните загиват от оток на ГДП с асфиксия.
11.2. Задължения на общопрактикуващия лекар.
11.2.1. При съмнение за наследствен ангионевротичен оток болният се насочва към Клиниката по
клинична алергология и астма на Александровска
болница – София, където има база данни за тази
рядка болест, за потвърждаване или отхвърляне на
диагнозата. Диагнозата, лечението и наблюдението
на болния от наследствен ангионевротичен оток са
изключителен приоритет на специалиста-алерголог.
11.2.2. При диагностицирани болни със започващи кризи незабавно ги насочва към най-близкото
лечебно заведение за болнична помощ.
11.2.3. Болни с начеващ оток на горните дихателни пътища спешно се транспортират към
УНГ-отделение или клиника на най-близкото
лечебно заведение за болнична помощ за лечение
и готовност за евентуална трахеостомия.
11.3. Задължения на специалиста-алерголог:
11.3.1. Преглежда болния и изследва количествено и функционално С1 инхибитора и С4 и С3
фракции на комплемента.
11.3.2. Отхвърля или потвърждава диагнозата.
11.3.3. При потвърдена диагноза прилага лечение при болния.
11.3.4. При потвърдена диагноза изготвя документ на болния с кратко описание на болестта и
мерки за първа помощ при спешност.
12. Алергични васкулити.
12.1. Алергичните васкулити са системни антитяло-медиирани имунокомплексни заболявания
с хронично прогресивен ход. Изискват ранна диагноза и своевременно адекватно лечение. При
такъв подход прогнозата е благоприятна.
12.2. Задължения на общопрактикуващия лекар – при съмнение за алергични васкулити (фебрилитет, неповлияващ се от антибиотици, кожни
обриви по скулите, уртикария, фоточувствителност,
серозит, ставен синдром, адинамия, главоболие,
тахикардия, промени в сърдечния статус, протеинурия, прояви на антифосфолипиден синдром,
анемия, тромбоцитопения, лимфопения, левкопения, силно ускорена СУЕ, хипергамаглобулинемия,
еозинофилия и др.) насочва болния за консултация
със специалист-алерголог.
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12.3. Задължения на специалиста-алерголог:
12.3.1. След консултацията при потвърждаване на диагнозата алергичен васкулит болният се
стационира в клиниката по алергология.
12.3.2. Провежда се клинично наблюдение за
маркиране на клиничните критерии за диагноза
на алергичния васкулит. В някои случаи наблюдението продължава с месеци.
12.3.3. Извършват се специализирани имунологични изследвания за потвърждаване или отхвърляне на диагнозата системен еритематоден лупус
или алергични васкулити – биопсични изследвания,
LE клетъчен тест, антитела към нативна DNA,
към Sm антиген, към RNP, към фосфолипиди
(антикардиолипини), към нуклеозоми, хроматин,
DNA-хистонни комплекси, ANA.
12.3.4. Според клиничното протичане болният
се консултира с други тесни специалисти (дерматолог, нефролог, невролог).
12.3.5. Провежда се адекватно, активно лечение
до нормализиране на клиничните прояви, имунните
и лабораторни нарушения.
12.3.6. Болният се насочва към общопрактикуващ лекар с подробна епикриза и лечебен план
за поддържащо лечение и наблюдение.
13. Провеждане на алерген-специфична имунотерапия (АСИТ) при алергично болни.
13.1. Специфичната имунотерапия (алергенна
имунотерапия, специфична хипосенсибилизация)
e имунологичен метод за лечение на атопичните
алергични заболявания, който цели алерген-специфично модулиране на имунния отговор и в резултат на това – създаване на имунен толеранс към
алергена. Назначена и проведена според правилата,
тя е с висок процент на ефективност. АСИТ е от
изключителната компетентност на специалистаалерголог. Само специалист-алерголог може да
изписва алергенни ваксини за специфичната имунотерапия. Той започва и по-нататък контролира
провеждането на специфичната имунотерапия.
13.2. Задължения на специалиста-алерголог:
13.2.1. Назначава алерген-специфична имунотерапия след клиничен преглед, кожно-алергично
тестуване, провокационни тестове, поставяне на
диагноза и преценка на индикациите и контраиндикациите за лечебния метод.
13.2.2. Обяснява подробно на пациента възможностите на алерген-специфичната имунотерапия,
начина на провеждане, продължителността и евентуалните рискове. При специфична имунотерапия
е от изключително значение изграждането на
доверие и сътрудничество между болния и лекаря,
тъй като лечението е продължително.
13.2.3. Контролира изцяло лечението, ако се
касае за сублингвална имунотерапия.
13.2.4. Започва специфичната имунотерапия,
като провежда първите 3 – 4 апликации на алергенната ваксина, ако се касае за подкожни инжекции.
13.2.5. Насочва пациента към общопрактикуващ лекар за продължаване на специфичната
имунотерапия, като прилага подробно медицинско
указание, ако се касае за подкожни инжекции.
13.2.6. Контролира провеждането на специфичната имунотерапия чрез контролни прегледи на
всеки 2 – 3 месеца, като изписва поддържащите
дози на алергенната ваксина.

ВЕСТНИК
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13.2.7. Мониторира имунния отговор към алергена след 6-ия месец чрез извършване на кожноалергични проби, изследване на специфични Ig E,
блокиращи Ig G и т.н.
13.3. Задължения на общопрактикуващия лекар:
насочва болни с предполагаеми респираторни атопични алергични заболявания (алергичен ринит и
астма) към специалист-алерголог, особено млади
хора в начален стадий на болестта.
Раздел VII
Интердисциплинарни консултации при лечение
на пациент с алергично заболяване
Лекар,
специалист

Задължителна
консултация с
алерголог

Препоръчителна консултация
с алерголог

1

2

3

Педиатрия Бронхиална аст- Първични
ма, алергични
имунни дефиринити, атопичен цити
дерматит, хранителна алергия
Хирургия

Преди анестезия при болни
с бронхиална
астма, алергични
ринити, медикаментозна алергия, алергия към
латекс, повече
от 2 анестезии
в последните 2
години

Ушно-нос- Алергични рино-гърлени нити и риносиболести
нуити. Преди
анестезия при
болни с бронхиална астма, алергични ринити,
медикаментозна
алергия, алергия
към латекс, повече от 2 анестезии
в последните 2
години.
Наследствен ангиоедем
Акушерство и гинекология

Преди анестезия при болни
с бронхиална
астма, алергични
ринити, медикаментозна алергия, алергия към
латекс, повече
от 2 анестезии в
последните 2 години.
Преди йод-контрастно изследване при алергично
болни
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Урология

Преди изследване с йод-контрастни вещества
и преди анестезия при болни
с бронхиална
астма, алергични
ринити, медикаментозна алергия, алергия към
латекс, повече
от 2 анестезии
в последните 2
години

Рентгенология

Преди изследване с йод-контрастни вещества
при алергично
болни

Кардиология

Преди изследване с йод-контрастни вещества (сърдечна
катетеризация)
при алергично
болни. При бол
ни с алергия
към латекс и
предстояща катетеризация. Имунокомплексни
заболявания

Нефрология

Преди изследване с йод-контрастни вещества
на алергично
болни. Имунокомплексни заболявания

Пневмоло- Бронхиална астгия и фти- ма. При изследзиатрия
ване с йод-контрастни вещества
(бронхоскопии)
при алергично
болни. Първични и вторични
имунодефицити.
Имунокомплексни заболявания
Очни болести

Алергични конюнктивити.
Преди анестезия при болни
с бронхиална
астма, алергични
ринити, медикаментозна алергия, алергия към
латекс, повече
от 2 анестезии
в последните 2
години

3

ВЕСТНИК
1
Дентален
лекар
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Преди локална
анестезия при
болни с бронхиална астма, алергични ринити,
медикаментозна
алергия, алергия
към латекс, повече от 2 анестезии
в последните 2
години. Първични и вторични
имунодефицити

Кожни ве- Преди анестенерически зия при болни
болести
с бронхиална
астма, алергични
ринити, медикаментозна алергия, алергия към
латекс, чести
анестезии. Алергични екзантеми.
Медикаментозна
алергия. Първични и вторични
имунодефицити

Остри и хронични уртикарии. Атопичен
и контактен
дерматит

Ревматология

Имунокомплексни заболявания

Раздел VI
Права и задължения на пациент с алергично
заболяване
1. Пациентът с алергично заболяване има
право да бъде запознат подробно с всички етапи
от диагнозата и лечението си.
2. Пациентът с алергично заболяване дава писмено своето информирано съгласие след подробна
информация от лекар относно:
2.1. Изпълнение на лабораторни (биохимични) тестове и инструментални изследвания след
разясняване на необходимостта и ползата от тях,
рискове за усложнения, приноса им за диагнозата
или за определяне на лечебното поведение;
2.2. Естеството на заболяването, от което
боледува пациентът, настъпили или очаквани
усложнения в развитието на болестта, рисковете
от болестта, необходимостта от лечение, вида на
това лечение и очаквания изход от лечението в
различни варианти, ако такива са възможни.
3. Пациентът с алергично заболяване е длъжен:
3.1. Да спазва добра лична хигиена
3.2. Да спазва лекарските препоръки за режим
и диета
3.3. Да осведомява лекуващия лекар и медицинския персонал за болестни състояния, представляващи риск за екипа (СПИН, хепатит B и C)
3.4. Да спазва реда, дисциплината, хигиената
и тишината в клиниката, както и правилника за
вътрешния ред на болницата
3.5. Да провежда назначените му процедури.
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Приложение № 1
към т. 2.2.1 от раздел II
и т. 1.9.1.1 от раздел III
Въпросник за скрининг на пациенти с различни
алергични заболявания
Въпросник за пациента
Получената от вас информация е медицинска тайна. Тя се използва само във ваш интерес
съгласно действащото в Република България
законодателство. Неправилните отговори са във
ваша вреда – от това могат да възникнат рискове
за вашето здраве и живот. Ако сте затруднени да
отговорите на някои от въпросите, консултирайте
се с вашия лекуващ лекар.
Име ....................................................................
Възраст ...............................................................
Професия ...........................................................
Телесно тегло .............. ръст ............................
Отбелязвайте с „Х“ верния отговор
ДА
1. Как оценявате вашата физическа
активност
– без ограничения
– мога да изкачвам стълби
– изморявам се при ходене
2. Имате ли кашлица?
3. Кога се проявява?
– през деня
– през нощта
4. Кашлицата през деня
– свързана ли е с физическо
усилие?
5. Кашлицата през нощта
– пристъпна ли е?
– мъчителна ли е?
6. Имате ли повтарящи се епизоди
на затруднено дишане?
7. Имате ли повтарящи се епизоди
на свиркащо дишане?
8. Имате ли епизоди на стягане в
гърдите?
9. Тези оплаквания появяват ли се в
определен сезон на годината?
10. Ако това е така, кога?
– пролет
– лято
– есен
– зима
11. Ако оплакванията не са сезонни,
целогодишни ли са?
12. Ако симптомите са през нощта,
будят ли ви от сън?
13. Симптомите се появяват или засилват при
– физическо усилие
– вирусна инфекция (простуда)
– контакт с козина на животни
– контакт с дим (цигарен, от горене на дърва и въглища)
– контакт с цъфтящи дървета, треви и цветя, бурени
– промени в температурата
– при емоции (смях, плач)
– при въздействие на различни
фактори на околната среда
(посочи какви ......................................)

НЕ

ВЕСТНИК
14. Как оценявате оплакванията от
въпроси 2, 4, 5, 6, 7, 8 по тежест?
– леки
– средно тежки
– тежки
15. Ако сте жена, симптомите кашлица, свиркащо дишане, задух и
стягане в гърдите влияят ли се от:
– менструалния цикъл
– прием на противозъчатъчни средства
– бременност
– менопауза
16. При поява на някои от горните
симптоми, като кашлица, задух,
свиркащо дишане и стягане в гърдите, имате ли и:
– хрема
– сърбеж в очите
– отоци
– обриви
17. Приложено ли е лечение за тези
оплаквания?
– инхалатори (какви?.......................)
– таблетки (какви? ...........................)
– инжекции (какви? .........................)
– алергени (какви? ..........................)
18. Били ли сте на болнично лечение?
(колко пъти през последните
2 години?.......................................)
19. Често ли боледувате от простудни заболявания? Колко често?
– два пъти през последната годината
– повече от 2 пъти през последната
година
20. Имали ли сте досега оплаквания
при прием на лекарства, като:
– обриви
– отоци
– задух
– губили ли сте съзнание?
21. Оплакванията от въпрос № 20 са
се появили
– веднага
– до 1 час
– след няколко часа
– след повече от 24 часа
22. Посочете, ако можете, към кои
лекарства сте имали оплакванията
от въпрос № 20 (..................................)
23. Имали ли сте странични реакции след прилагане на ваксини за
имунизации?
24. Имали ли сте инциденти при
прилагане на упойки при
– обща анестезия
– местна анестезия
25. Имали ли сте инциденти при
прилагане на упойки при стоматологични манипулации?
26. Имали ли сте инциденти при
прилагане на йод-контрастно вещество при рентгеново изследване.
Помните ли какво е било то?
(..................................................................)
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27. Имали ли сте необичайни реакции при ужилване от
– пчела
– оса
– стършел
28. Имате ли реакции на непоносимост към храни. Посочете в какво
се изразяват (........................................)
29. Реакциите към храни са:
– инцидентни (появили са се
веднъж)
– появяват се винаги при прием на
определена храна
30. Можете ли да посочите към кои
храни? (..................................................)
31. Пушите ли?
32. Колко цигари дневно? (...............)
33. Употребявате ли алкохол?
34. Предимно какъв алкохол?
– концентрат .......... количество/
дневно......................
– вино...................... количество/
дневно......................
– бира...................... количество/
дневно.......................
35. Страдате ли от хрема?
36. Хремата е:
– целогодишна
– сезонна (подчертайте: пролет,
лято, есен)
37. Оплакванията от носа ви са
(възможни са повече от един отговор):
– сърбеж
– пристъпно кихане
– изтичане на воднист секрет
– запушване
38. Оплакванията ви от носа са поизразени през:
– деня
– нощта
39. Имали ли сте отоци?
40. Ако сте имали отоци, къде са
били локализирани?
– лице
– език
– шия
– длани на ръцете
– ходилата
– половите органи
– на други места
– посочете къде ..................................
41. Ако сте имали отоци, те са
били:
– симетрични
– асиметрични
– хидростатични
– без да спазват хидростатичното
налягане
42. Освен това отоците са били:
– бързопреходни
– траели са по-дълго (посочете
колко ..................................)
– сърбящи
– несърбящи
43. Отоците са се появили след употреба на:

ВЕСТНИК
– лекарство
– храна
– ужилване от насекомо
– ухапване от насекомо (комар,
дървеница и др.)
– контакт с професионален агент
– след студово или топлинно въздействие
– след натиск или вибрации
44. Имали ли сте обриви като след
допир с коприва
45. Обривът се е появил след употреба на:
– лекарство
– храна
– козметичен препарат
– ужилване от насекомо
– ухапване от комар, дървеница и
др.
– контакт с професионален агент
46. Характеристика на обрива:
– сърбящ
– бързопреходен
– траен
– ограничен
– дифузен
– само на мястото в контакт с
агента
47. Имате ли кръвни родственици,
болни от алергични страдания?
48. Можете ли да посочите какви са
тези заболявания?
(................................................................)
49. Имате ли производствени вредности на работното място?
50. Боледувате ли от захарна болест?
51. Боледувате ли от хипертония?
52. Имате ли язва на стомаха или
дванадесетопръстника?
53. Имате ли заболяване на щитовидната жлеза?
54. Имате ли заболяване на нервната система?
55. Имате ли психично заболяване?
56. Имате ли други неупоменати погоре болести? Посочете какви
................................................................
57. Провеждали ле сте специфична
хипосенсибилизация?
58. Провеждали ли сте системно
лечение (постоянен прием на медикаменти)?
59. Желаете ли да обсъдите възможностите за лечение с лекуващия ви
алерголог?
60. Искате ли да посочите в свободен текст някои ваши оплаквания,
болести и лечение, които не са обхванати от горните въпроси? ...........
....................................................................
....................................................................

Благодарим ви за съдействието.
Подпис на пациента:
Дата
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Приложение № 2
към т. 2.2.1 от раздел II
и т. 1.9.1.1 от раздел III
Въпросник за пациента при подготовка на алергично болен за анестезия и провеждане на йод-контрастно
изследване
ДА
1. БОЛЕДУВАТЕ ЛИ ОТ БРОНХИАЛНА АСТМА

НЕ

ВЕСТНИК
8. ЛЕКУВАНИ ЛИ СТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО С БЕТАБЛОКЕРИ
9. ИМАТЕ ЛИ АЛЕРГИЯ КЪМ
МЕДИКАМЕНТИ
Посочете към кои
……………………………………………………
10. ИМАТЕ ЛИ АЛЕРГИЯ КЪМ
ХРАНИ

2. БОЛЕДУВАТЕ ЛИ ОТ АЛЕРГИЧНА ХРЕМА

11. ОПЕРИРАНИ ЛИ СТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 ПЪТИ С ОБЩА АНЕСТЕЗИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 2
ГОДИНИ

3. БОЛЕДУВАТЕ ЛИ ОТ АЛЕРГИЧЕН КОНЮНКТИВИТ

12. НАЛАГА ЛИ СЕ ЧЕСТО ДА
ПРИЕМАТЕ АНТИБИОТИЦИ

4. ИМАТЕ ЛИ КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

13. ИМАТЕ ЛИ УВЕЛИЧЕН
БРОЙ НА ЕОЗИНОФИЛИ В
КРЪВТА

5. ИМАЛИ ЛИ СТЕ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА
ПРЕДШЕСТВАЩА АНЕСТЕЗИЯ
6. ИМАТЕ ЛИ АЛЕРГИЯ КЪМ
ЛАТЕКС
7. ИМАТЕ ЛИ АЛЕРГИЯ КЪМ
ЙОД-КОНТРАСТНИ ВЕЩЕСТВА
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14. ИМАТЕ ЛИ КРЪВНИ РОДСТВЕНИЦИ С АЛЕРГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Благодарим ви за съдействието
Подпис на пациента:
Дата

7090

Поправка. Министерският съвет прави поправка на допусната техническа грешка в приложението към
т. 1 от Решение № 1008 на Министерския съвет от 2009 г. за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Автомагистрала Тракия“ Оризово – Бургас,
ЛОТ 2 Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900“, намиращи се на територията на
област Стара Загора (ДВ, бр. 4 от 2010 г.), както следва: В приложението към т. 1 в пореден № 39, в
колона 4 думите „Н-ци на Теньо Савов Попов“ да се четат „Теньо Савов Попов“.
7101
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-751
от 16 август 2010 г.
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид наличието на планове и инвестиционни предложения,
създаващи опасност от увреждане и/или унищожаване на част от защитена зона BG0000116
„Камчия“, включена в одобрения с Решение на
Министерски съвет № 802 от 04.12.2007 г. списък
от защитени зони по чл. 10, ал. 4 ЗБР, за която
предстои издаване на заповед за обявяването є,
включваща следните природни местообитания и
местообитания на видове:
1. типове природни местообитания по чл. 6,
ал. 1, т. 1 ЗБР:
– 2110 Зараждащи се подвижни дюни;
– 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с
тревна растителност (сиви дюни);
– 2180 Облесени дюни;
– 2190 Влажни понижения между дюните;
– 91ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno–Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae);
– 91FO Крайречни смесени гори от Quercus
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки ( Ulmenion minoris) ;
– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори;
2. местообитания на видове животни по чл. 6,
ал. 1, т. 2 ЗБР:
Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus),
Пъстър пор (Vormela peregusna); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni); Вертиго (Vertigo moulinsiana),
Вертиго (Vertigo angustior), Лицена (Lycaena dispar),
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач
(Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus),
*Алпийска розалиа (Rosalia alpina), забранявам:
1. Жилищно, курортно и вилно строителство,
включително изграждане на необходимата му
техническа инфраструктура.
2. Извеждане на сечи.
3. Движение на моторни превозни средства
извън съществуващата пътна мрежа, горските и
земеделските черни пътища.
4. Ограждането на имоти.
Забраните се отнасят за част от територията
на защитената зона с обща площ от 4121,744 дка,
както следва:
 имоти с номера 000029, 000057, 000111,
000172, 000228, 000229, 000230, 000231, 000232,
000233, 000556, 000557, 000991 и 000999, съгласно картата на възстановената собственост към
18.11.2009 г. за землището на с. Ново Оряхово,
ЕКАТТЕ 52115, община Долни чифлик, област
Варна, с обща площ 3466,903 дка.

 имоти с номера 009911 – част (63,527 дка),
502005, 502006, 502007, 502009 и 502010, съгласно картата на възстановената собственост към
18.11.2009 г. за землището на с. Шкорпиловци,
ЕКАТТЕ 83404, община Долни чифлик, област
Варна, с обща площ 654,841 дка.
Забраните се налагат за срок една година или
до влизане в сила на заповедта по чл. 12, ал. 6
ЗБР на министъра на околната среда и водите за
обявяване на защитена зона BG0000116 „Камчия“
за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително
изпълнение на заповедта с оглед необходимостта от
защита на особено важни държавни и обществени
интереси, свързани с опазването на представителни за Република България и за Европейския съюз
типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични видове,
включени в рамките на Националната екологична
мрежа, част от Европейската екологична мрежа
„Натура 2000“, както и в националното ни законодателство и международните актове в областта,
предвид целите на опазване на защитената зона
и при наличие на съществуваща опасност от
осуетяване изпълнението на заповедта в резултат
от осъществяването на планове и инвестиционни
предложения за строителство, както и възможността от възникване на труднопоправими вреди
върху предмета на опазване в защитената зона.
Разпореждането може да бъде обжалвано в
тридневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
7100

Министър: Н. Караджова

35. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище
на минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Сапарева баня” – № 67
от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за
водите. 3. Системи или съоръжения, чрез които
ще се реализира водовземането – сондаж № 1хг.
4. Място на използване на водите, местност,
административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на
административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване
(ЕКАТТЕ): хотелски комплекс в поземлен имот
с идентификатор 65365.601.480 по плана на гр.
Сапарева баня, община Сапарева баня, ЕКАТТЕ
65365. 5. Проектни параметри на водовземането: а)
количество на водите: разрешен дебит: 0,14 л/сек.;
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разрешен годишен воден обем: 4415 куб. м годишно; б) експлоатационното водно ниво на
сондаж № 1хг да не се снижава под котата на
самоизлива. 6. Условия, при които би могло да
се предостави правото за използване на водите.
Водоползвателят: 6.1. да упражни правото на
водовземане от сондаж № 1хг в обекта на водоснабдяване не по-късно от 1 г. от началния срок
на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем;
6.2. да ползва минерална вода от сондаж № 1хг
единствено в посочения в разрешителното обект
на водоснабдяване и като спазва определената
цел на използване на минералната вода; 6.3. да
не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти;
6.4. да не препятства ползването на минерална
вода от сондаж № 1хг по други, разрешени от
министъра на околната среда и водите водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като
същата се дължи считано от началния срок на
разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента
на заплащане на таксата. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6696
39. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне
на разрешения за търсене и/или проучване на:
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ: „Сладун“, разположена на територията на община Свиленград, област Хасково;
„Хера“, разположена на територията на община
Стамболово, област Хасково; скалнооблицовъчни
материали в площ: „Бял кладенец“, разположена в
землищата на с. Бял извор и с. Светулка, община
Ардино, област Кърджали; „Габрака“, разположена
в землищата на с. Мрамор и с. Устрем, община
Тополовград, област Хасково; „К-Аладин“, разположена в землището на с. Лесидрен, община
Угърчин, област Ловеч; „Л-Аладин“, разположена
в землището на с. Кирчево, община Угърчин,
област Ловеч; строителни материали в площ:
„Бъчвето“, разположена в землището на с. Буково,
община Първомай, област Пловдив; „Кору дере
3“, разположена в землищата на с. Търничене,
с. Габарево и с. Скобелево, община Павел баня,
област Стара Загора; „Кулака“, разположена в
землището на с. Садово, община Аврен, област
Варна; „Меден кладенец“, разположена в землищата на с. Меден кладенец и с. Савино, община
„Тунджа“, област Ямбол; минни отпадъци в площ:
„Дильовец“, разположена в землището на с. Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик.
6697
56. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на
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водовземно съоръжение – тръбен кладенец за
осигуряване на вода за други цели. Водовземното
съоръжение – тръбен кладенец, ще бъде изградено в неоген – кватернерен водоносен хоризонт,
водно тяло BG1G000000NQ30 – порови води в
неоген-кватернер – Софийска долина, поземлен
имот № 036036, м. Край село, в землището на с.
Долна Малина, община Горна Малина, област
София, при географски координати: N – 42° 40'
53.52'' и Е 23° 39' 43.99'', и геодезически координати: X 4601792.6 и Y 8526244.7, надморска височина – 558.0 м. При реализиране на предвиденото
водовземане ще бъде създадено допълнително
понижение на водното ниво в съоръжение за
подземни води в ТК „Джон ентерпрайсиз – Дол
на Малина“ – 0,06 м. Проектни параметри на
ползването: Дълбочина на тръбния кладенец до
25 м, кондукторна колона в интервала от 6 м до
повърхността, задтръбно циментирана по цялата
дължина, експлоатационна колона (комбинирана)
с диаметър 160/7,7 мм от повърхността до 25 м,
филтърна част в интервала от 6 м (8 м) до 23 м,
гравийна засипка на задтръбното пространство.
Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – до 0,9 л/сек. Проектен максимален дебит на
водочерпене – до 0,6 л/сек. Проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – 1,50 м.
Дейности за проучване на подземните води: опитно водочерпене с максимално възможния дебит,
хидравлични тестове при разрешените дебити
и на три степени за определяне на хидравличната ефективност на съоръжението; анализ на
актуалния химичен състав на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: Не се разрешава ползването на
черпените от съоръжението подземни води за
самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.
Експлоатационните характеристики на тръбния
кладенец да се определят, като се отчете взаимодействието със съществуващите съоръжения.
При реализиране на проектното водовземане да
не се създават допълнителни понижения, поголеми от разрешените максимално допустими
понижения, в съоръжения с разрешено водовземане. От изграденото водовземно съоръжение да
не се отказва водоснабдяване на други съседни
имоти в рамките на максималния му технически възможен дебит. Писмени възражения и
предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6698
60. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за лечение и рехабилитация. 2. Находище на минерална вода, от което
се предвижда водовземането – находище „Павел
баня“, област Стара Загора, община Павел баня,
гр. Павел баня – № 54 от приложение № 2 към
чл. 14, ал. 2 на Закона за водите. 3. Системи или
съоръжения, чрез които ще се реализира водовзе-
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мането – сондаж № 3. 4. Място на използване на
водите, местност, административно-териториална
и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): Център за балнеолечение
и профилактика в УПИ XІ-488, кв. 33 по плана
на гр. Павел баня, община Павел баня, област
Стара Загора, ЕКАТТЕ 55021. 5. Проектни параметри на водовземането: а) количество на водите:
разрешен дебит: 1,0 l/s; разрешен годишен воден
обем: 31 536 м 3 годишно; б) експлоатационното
водно ниво в сондаж № 3 да не се снижава под
котата на самоизлив +398,35 м. 6. Условия, при
които би могло да се предостави правото за
използване на водите: 6.1. да упражни правото
на водовземане от сондаж № 3 в обекта на водоснабдяване не по-късно от 1 година от началния
срок на действие на разрешителното, като не
надвишава разрешения дебит и годишен воден
обем; 6.2. да ползва минерална вода от сондаж
№ 3 единствено в посочения в разрешителното
обект на водоснабдяване и като спазва определената цел на използване на минералната вода; 6.3.
да не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти; 6.4.
да не препятства ползването на минерална вода
от сондаж № 3 по други разрешени от министъра
на околната среда и водите водовземания; 6.5.
ежегодно да заплаща такса за водовземане за
разрешения годишен воден обем, като същата
се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента
на заплащане на таксата. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6699
62. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на
съоръжение за подземни води, предназначено
за питейно-битово водоснабдяване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено в
горнокредния водоносен хоризонт, водно тяло
BG1G0000K2m047 – карстови води в ЛомскоПлевенски басейн, в ПИ № 000049, м. Щърбашки
геран, в землището на град Тръстеник, община
Долна Митрополия, област Плевен, ЕК АТТЕ
73359, при географски координати на тръбния
кладенец: N 43° 31' 16.10'' и E 24° 26' 40.68'' и
надморска височина – 120 м. Проектни параметри
на използването: Проектна дълбочина на тръбния
кладенец: 260 м. Кондукторна колона: от метални
тръби с диаметър ∅ 444,5 мм в интервала от 0 м
до 15 м и задтръбна циментация в същия интервал. Експлоатационна колона: от метални тръби с
диаметър ∅ 244,5 мм в интервала от 15 м до 220
м и затръбна циментация в същия интервал. Водоприемна част (филтри): открит ствол с диаметър
∅ 273 мм в интервала от 220 м до 260 м. Проектен
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средноденонощен дебит на водочерпене – 5 л/сек.
Проектно максимално допустимо понижение
на водното ниво – 20,5 м. Дейности за проучване
на подземните води: Извършване на сондажногеофизични изследвания; опитно водочерпене с
максимално възможния постоянен дебит – не помалко от 144 часа; провеждане на хидравлични
тестове: с разрешения средноденонощен дебит на
водочерпене – 24 часа; на три степени – с продължителност не по-малка от 1 час за всяка степен;
проследяване възстановяването на водното ниво
след спиране на водочерпенето; вземане и анализ
на водна проба за оценка актуалното състояние
на разкритите подземни води и пригодността
им за питейно-битови цели. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръжението: Да се
изпълнят комплексни сондажно-геофизични изследвания за изясняване на литоложкия строеж
на водоносния хоризонт. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Мария-Луиза 22.
6700
78. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на дублиращо
съоръжение за подземни води, предназначено за
водовземане, като част от водовземна система за
осигуряване на вода за питейно-битови цели на
населено място. Съоръжението – тръбен кладенец
ТК 1Б, ще бъде изградено в кватернерния водоносен
хоризонт, водно тяло BG3G00000Q013 – порови
води в кватернер – Горнотракийска низина – Пловдивски район, в имот № 000148, с. Шишманци,
община Раковски, област Пловдив, при координати
на тръбния кладенец ТК 1Б: N 42°13'19.7'', Е 24°59'
0,9''; Х 4551960.759 и Y 8635595.881, надморска височина – 153 м. При реализиране на предвиденото
водовземане няма да бъдат създадени допълнителни понижения, по-големи от разрешените, в
останалите съоръжения от водовземната система.
Проектни параметри на ползването: Дълбочина на
тръбния кладенец ТК 1Б до 38.0±17 м, диаметър
на експлоатационната колона ∅ 315/12,1 мм от
повърхността до 38 м, филтърна част от 12 м до 32
м гравийна засипка на филтъра от 38 м до 10 м и
задтръбна циментация на експлоатационната колона
от 10 м до повърхността. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 3 л/сек. Проектен
максимален дебит на водочерпене – 9,4 л/сек.
Проектно максимално допустимо понижение
на вод но т о н и во – по 3,03 м. Дейности за
проучв ане на подземните води: изучаване структурата и филтрационните характеристики на
водоносния хоризонт, химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръжението: водовземното съоръжение ТК 1Б
ще работи при взаимодействе със съществуващи
тръбни кладенци, които са част от водовземната
система. При изграждане на тръбния кладенец
да се минимизира черпенето от същестуващите
кладенци с цел предотвратяване на колматация в
прифилтровата зона на изгражданото съоръжение.
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След изграждане на съоръжението и въвеждането
му в експлоатация дублираният ТК да се оборудва
за мониторинг на нивото на подземните води.
Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен
срок от обвяването в Министерството на околната
среда и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6701
79. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на дублиращи
съоръжения за подземни води, предназначени за
водовземане, като част от водовземна система за
осигуряване на вода за питейно-битови цели на
населено място. Съоръженията – два броя тръбни
кладенци ТК 2б и ТК 3а, ще бъдат изградени в неоген-кватернерен водоносен хоризонт, водно тяло
BG3G0000NQ018 – неоген-кватернер – Пазарджик – Пловдивски район, в имот № 17806.501.10 –
ТК 2б, и имот № 170806.501.9 – ТК 3а , в с. Граф
Игнатиево, община „Марица“, област Пловдив,
при координати на тръбните кладенци: ТК 2б –
N 42° 17' 10.8'', Е – 24° 44' 17.8''; X 4558747.60; Y
8615235.532, и ТК 3а – N 42° 17' 49.10.7'', Е 24° 44'
13.2''; X 4558742.743; Y 865130.204; надморска височина: ТК 2б – 190,20 м, и ТК 3а – 190,70 м. При
реализиране на предвиденото водовземане няма
да бъдат създадени допълнителни понижения, поголеми от разрешените, в останалите съоръжения
от водовземната система. Проектни параметри на
ползването: Дълбочина на тръбните кладенци: ТК
2б и ТК 3а до 56±4 м, диаметър на експлоатационната колона ∅ 315/12,1 мм от повърхността до
56 м, филтърна част с диаметър ∅ 315/12,1 мм от
19 м до 50 м, гравийна засипка от 56±4 м до 21.0
м и задтръбна циментация на експлоатационната
колона от 20 м до повърхността. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – по 2,40 л/сек
за всеки кладенец. Проектен максимален дебит
на водочерпене – по 3,40 л/сек за всеки кладенец.
Проектно максимално допустимо понижение на
водното ниво – по 4,40 м за всеки кладенец. Дейности за проучване на подземните води: изучаване
структурата и филтрационните характеристики
на водоносния хоризонт, химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръженията: Водовземните съоръжения ТК
2б и TK 3а ще работят при взаимодействие със
съществуващи тръбни кладенци, които са част
от водовземна система на ПС „Граф Игнатиево“.
При изграждане на двата тръбни кладенеца да
се минимизира черпенето от съществуващите
кладенци с цел предотвратяване на колматация в
прифилтровата зона на изгражданите съоръжения.
След изграждане на двете водовземни съоръжения
и въвеждането им в експлоатация дублираните
ТК 2а и ТК 3 да се оборудват за мониторинг на
нивото на подземните води. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6702
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79а. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – общо водовземане по
чл. 41 от Закона за водите (пиене и наливане на
малки съдове). 2. Находище на минерална вода,
от което се предвижда водовземането – район
„Североизточна България“ – подземни води от
малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20 °С – област Варна, област
Добрич, област Шумен – № 100 от приложение
№ 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите, участък
„Варна“. 3. Системи или съоръжения, чрез които
ще се реализира водовземането – сондаж № Р-1,
кв. Аспарухово. 4. Място на използване на водите,
местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор
на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване
(ЕКАТТЕ): обществена чешма в кв. Аспарухово
във Варна, ЕКАТТЕ 10135. 5. Проектни параметри
на водовземането, включително: а) количество
на водите: разрешен дебит: 0,05 l/s; разрешен
годишен воден обем: 1576,8 м 3 годишно; б) понижение на водното ниво: максимално допустимото
експлоатационно понижение на водното ниво в
сондажа Sмакс.доп. = 19 м до кота +6,33 м. 6.
Условия, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите. Водоползвателят: 6.1. да упражни правото на водовземане от
сондаж № Р-1, кв. Аспарухово, в обекта на водоснабдяване не по-късно от 1 година от началния
срок на действие на разрешителното, като не
надвишава разрешения дебит и годишен воден
обем; 6.2. да ползва минерална вода от сондаж
№ Р-1, кв. Аспарухово, единствено в посочения в
разрешителното обект на водоснабдяване и като
спазва определената цел на използване на минералната вода; 6.3. да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти; 6.4. да не препятства ползването на
минерална вода от сондаж № Р-1, кв. Аспарухово,
по други разрешени от министъра на околната
среда и водите водовземания; 6.5. ежегодно да
заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано
от началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
6703
62. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел
на заявеното водовземане – за спорт и хигиенни
нужди. 2. Находище на минерална вода, от което се
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предвижда водовземането – район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока
от 20 °С – област Варна, област Добрич, област
Шумен – № 100 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2
на Закона за водите, участък „Варна“. 3. Системи
или съоръжения, чрез които ще се реализира
водовземането – сондаж № Р-106х. 4. Място на
използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код
по единния класификатор на административнотериториалните и териториалните единици – за
всяко място на използване (ЕК АТТЕ): „Дом
Младост“ в УПИ ІV – „Дом Младост“ в кв. 5,
по плана на 26-и подрайон на Варна (поземлен
имот с идентификатор 10135.3513.1819), ЕКАТТЕ
10135. 5. Проектни параметри на водовземането,
включително: а) количество на водите: разрешен
дебит: 0,48 l/s; разрешен годишен воден обем:
15 137,3 м 3 годишно; б) понижение на водното
ниво: максимално допустимото експлоатационно
понижение на водното ниво в сондажа Sмакс.доп.=
15 м до кота +15,3 м. 6. Условия, при които би
могло да се предостави правото за използване на
водите: Водоползвателят: 6.1. да упражни правото на водовземане от сондаж № Р-106х в обекта
на водоснабдяване не по-късно от 1 година от
началния срок на действие на разрешителното,
като не надвишава разрешения дебит и годишен
воден обем; 6.2. да ползва минералната вода от
сондаж № Р-106х единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като
спазва определената цел на използване на минералната вода; 6.3. да не предоставя минералната
вода, предмет на разрешителното, за ползване от
други обекти; 6.4. да не препятства ползването на
минерална вода от сондаж № Р-106х по други разрешени от министъра на околната среда и водите
водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща такса за
водовземане за разрешения годишен воден обем,
като същата се дължи считано от началния срок на
разрешителното съгласно размерите и сроковете,
определени в тарифата на Министерския съвет по
чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента
на заплащане на таксата. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6834
62а. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „в“ – „аа“ от Закона за
водите обявява, че е постъпила административна
преписка с искане за откриване на процедура за
издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – яз. „Огняново“. Целта на
ползването е изземване на наносни отложения –
до 40 000 м 3, от язовир „Огняново“. Изземването
на наносните отложения ще се осъществява
чрез багер, булдозер и челен товарач. Място на
ползване на повърхностен воден обект – участък
с площ 25,425 дка в язовир „Огняново“ на около
500 м от язовирната стена под кота 627,66 м с
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координати на граничните точки на участъка в
координатна система 1970 г.:
N

Х(m)

У(m)

N

Х(m)

У(m)

1

4594124,03

8533137,91

7

4593965,29

8533080,09

2

4594000,87

8533225,27

8

4594003,42

8533102,69

3

4593953,44

8533161,40

9

4594047,50

8533090,84

4

4593924,13

8533187,58

10

4594089,42

8533124,66

5

4593844,40

8533070,25

11

4594124,03

8533137,91

6

4593909,96

8533002,83

в землището на с. Огняново, община Елин Пелин,
Софийска област. Код по единен класификатор
на административно-териториалните единици
(ЕКАТТЕ) 53343. Правото на ползване ще се предостави, при условие че се изгради трайна опорна
и работна геодезична мрежа на заявения участък,
разполагането на битови помещения, зареждането
с горива и смяната на смазочни материали да
бъде на специална площадка извън границите на
яз. „Огняново“. Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона
за водите в 14-дневен срок от обнародването и
публичното обявяване на съобщението в Община Елин Пелин заинтересуваните лица могат
възразят срещу издаването на разрешителното
и/или да предложат условия, при които да бъде
издадено разрешителното с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси. Писмените
възражения и/ или предложения се представят
в Министерството на околната среда и водите,
дирекция „Управление на водите“, отдел „Използване на водите“.
6835
62б. – Минист ърът на околната среда и
водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка
с чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за
водите обявява, че е постъпила административна
преписка с искане за откриване на процедура
за издаване на разрешително за водовземане
от повърхностен воден обект – яз. „Мандра“,
включен в списъка на комплексните и значими
язовири – приложение № 1 към чл. 13, т. 1 ЗВ
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.). Целта на водовземането
е напояване на дворните места на населението
на с. Димчево. Водовземането ще се реализира
чрез помпена станция на брега на яз. „Мандра“,
позиционирана в точка с надморска височина 5 м
и географски координати: географска ширина:
42° 24' 56,67'', географска дължина: 27° 24' 59,20''.
Мястото на използване на водите е местност
„Язовира“, землище на с. Димчево, община Бургас,
ЕКАТТЕ 21141. Необходимото водно количество
за напояване е до 33,3 л/сек или до 31 200 м 3
годишно при режим на водовземане – от май до
октомври вкл. Разрешителното ще се предостави, при условие че използваният воден обем се
измерва с водомерно устройство, отговарящо на
изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат
на метрологичен контрол ( ДВ, бр. 98 от 2003 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 1, т. 7 от
Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението в

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

Община Бургас заинтересуваните лица могат да
възразят срещу издаването на разрешителното
и/или да предложат условия, при които да бъде
издадено разрешителното, с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси. Писмените
предложения се представят в Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“.
6836
99. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „в“ – „бб“ от Закона за водите обявява, че е постъпила административна преписка с
искане за откриване на процедура за издаване на
разрешително за ползване на повърхностен воден
обект – река Дунав. Цел на ползването – изграждане на пристанищно съоръжение – зимовник на
АППД – Русе, от км 491+000 до км 491+600 на р.
Дунав – ІІІ етап, в землището на гр. Русе, община
Русе, област Русе. Код по единен класификатор
на административно-териториалните единици
(ЕКАТТЕ) 63427. Необходима площ за използване – 1220 м 2 . Географски координати WGS – 84 на
граничните точки на съоръжението: 1. 43°52'01.3'';
25° 58'55.5''; 2. 43°52'07.9''; 25°58'52.8''; 3. 43°52'23.6'';
25°59'14.3''; 4. 43°52'19.3''; 25°59'18.7''; 5. 43°52'04.0'';
25°58'59.3''. Правото на ползване ще се предостави, при условие че се изгради трайна опорна и
работна геодезична мрежа на заявения участък,
зареждането с горива и смяната на смазочни
материали да бъде на специална площадка извън
границите на водния обект. Съгласно чл. 64, ал. 1
от Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението
в община Русе заинтересуваните лица могат да
възразят срещу издаването на разрешителното
и/или да предложат условия, при които да бъде
издадено разрешителното, с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси. Писмените
възражения и/или предложения се представят
в Министерството на околната среда и водите,
дирекция „Управление на водите“, отдел „Използване на водите“.
6837
7. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище на
минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Велинград – Чепино“, област
Пазарджик, община Велинград, Велинград – № 18
от приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона
за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез
които ще се реализира водовземането – каптиран
естествен извор № 2. 4. Място на използване на
водите, местност, административно-териториална
и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): къща за отдих на територията на УПИ І-4521 в кв. 653 (имот с нов № 8494)
по кадастралния план на Велинград, община
Велинград, ЕКАТТЕ 10450. 5. Проектните пара-
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метри на водовземането: а) количество на водите:
разрешен дебит: 0,067 l/s; разрешен годишен воден
обем: 2137 м 3 годишно; б) експлоатационното
водно ниво в каптиран естествен извор № 2 да не
се снижава под котата на самоизлив +774,61 м.
6. Условия, при които би могло да се предостави
правото за използване на водите: 6.1. да упражни
правото на водовземане от каптиран естествен
извор № 2 в обекта на водоснабдяване не по-късно от 1 година от началния срок на действие на
разрешителното, като не надвишава разрешения
дебит и годишен воден обем; 6.2. да ползва минерална вода от каптиран естествен извор № 2
единствено в посочения в разрешителното обект
на водоснабдяване и като спазва определената
цел на използване на минералната вода; 6.3. да
не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти;
6.4. да не препятства ползването на минерална
вода от каптиран естествен извор № 2 по други
разрешени от министъра на околната среда и
водите водовземания; 6.5. ежегодно да заплаща
такса за водовземане за разрешения годишен
воден обем, като същата се дължи считано от
началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
6839
35. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане в
разрешително № 01610178 от 23.02.2009 г. за водовземане от минерална вода от малмоваланжс ки
водоносен хоризонт, участък к. к. Златни пясъци – сондаж № Р-68х, Варна, к. к. Златни пясъци,
община Варна, област Варна, както следва: 1.
Намаляване на разрешения годишен воден обем от
15 768 куб. м годишно на 1576,8 куб. м годишно. 2.
Намаляване на разрешения дебит от 0,5 л/сек на
0,05 л/сек. Останалите параметри на разрешеното
водовземане и условията, при които е предоставено
правото, не се променят. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6840
67. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане в
разрешително № 01610267 от 25.09.2009 г. за водовземане от минерална вода от находище „Гулийна баня“ – каптиран естествен извор № 5, с.
Баня, община Разлог, област Благоевград, както
следва: 1. Намаляване на разрешения годишен
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воден обем от 37 843,2 куб.м годишно на 751,95
куб.м годишно. 2. Намаляване на разрешения
дебит от 1,2 л/сек на 0,024 л/сек. Останалите
параметри на разрешеното водовземане и условията, при които е предоставено правото, не се
променят. Писмени възражения и предложения
от заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
6841
68. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище
на минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Хисаря“, област Пловдив,
община Хисаря, Хисаря – № 93 от приложение
№ 2 към чл. 14, ал. 2 на Закона за водите. 3.
Системите или съоръженията, чрез които ще се
реализира водовземането – каптиран естествен
извор „Момина баня“. 4. Място на използване
на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния
класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място
на използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс в
УПИ ІI-4111, жил. хотел и КОО, в кв. 90б по
кадастралния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив (съответстващ на парцел
ІІ-956 от кв. 90б по регулационния план на гр.
Хисаря), ЕКАТТЕ 77270. 5. Проектни параметри
на водовземането: а) количество на водите: разрешен дебит: 0,29 l/s; разрешен годишен воден
обем: 9145,4 м 3 годишно; б) експлоатационното
водно ниво в каптиран естествен извор „Момина
баня“ да не се снижава под котата на самоизлива
+348,56 м. 6. Условия, при които би могло да
се предостави правото за използване на водите:
водоползвателят: 6.1. да упражни правото на водовземане от каптиран естествен извор „Момина
баня“ в обекта на водоснабдяване не по-късно от
1 година от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит
и годишен воден обем; 6.2. да ползва минерална
вода от каптиран естествен извор „Момина баня“
единствено в посочения в разрешителното обект
на водоснабдяване и като спазва определената
цел на използване на минералната вода; 6.3. да
не предоставя минералната вода, предмет на
разрешителното, за ползване от други обекти;
6.4. да не препятства ползването на минерална
вода от каптиран естествен извор „Момина баня“
по други разрешени от министъра на околната
среда и водите водовземания; 6.5. ежегодно да
заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано
от началния срок на разрешителното, съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица могат да се изпратят в
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14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
6842
97. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане в
разрешително № 003276 от 25.05.2004 г. (изм. с
решение № 107 от 30.06.2008 г. и решение № 105
от 11.05.2009 г. за водоползване на минерална вода
от малмоваланжски водоносен хоризонт, участък
„Варна“ – сондаж № Р-107х, Варна, община Варна,
област Варна, както следва: 1. Увеличаване на
разрешения годишен воден обем от 41 000 куб.
м/годишно на 64 946,2 куб. м/годишно. 2. Увеличаване на разрешения дебит от 1,3 л/сек на
2,06 л/сек. Останалите параметри на разрешеното
водовземане и условията, при които е предоставено
правото, не се променят. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
6843
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал разрешение за строеж № РС-41 от 5.08.2010 г.
на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Монтаж
на подгреватели високо налягане камерен тип
(ПВН-К) – 5,6 RD 21, 22, 11, 12 W01 на блок 5 и 6“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен
съд чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
6663
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3
и чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал разрешение за строеж № РС-40 от 5.08.2010 г. на „Енел
Марица-изток 3“ – АД, за обект: „Оросителна
система на сгуроотвал Искрица – събиране на
дренажните води от сгуроотвала и отвеждане
до СШ в площадката на помпена станция“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
6806
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал разрешение
за строеж № РС-39 от 4.08.2010 г. на „Енел Марицаизток 3“ – АД, за обект: „Система за оползотворяване на кондензата в ТЕЦ „Марица-изток 3“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение
за строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
6807
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5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София,
разрешение за строеж № РС-38 от 3.08.2010 г. за
част „GSM-R антени в Пловдив СТС, гара Катуница, спирка Чешнигирово, спирка Виница и
гара Първомай“ към фаза „Системи“: Системи
за сигнализация, телекомуникации и система
SCADA за цялата линия“ за обект „Реконструкция
и електрификация на жп линията по коридор ІV
и ІХ „Пловдив – Свиленград“, при условията на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му чрез МРРБ. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок след обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
6906
16. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал разрешение
за строеж № РС-42 от 10.08.2010 г. на Държавно
предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за обект: „Сгради на гари и
спирки в участък Първомай – Димитровград от
км 209+159 до км 231+560: гара Караджалово – км
208+475, спирка Скобелево – км 212+361.30, спирка Сталево – км 214+794.880, спирка Крум – км
224+548.400, гара Ябълково, и четно помещение
Ябълково – км 219 – 480.414“, част от строеж „Реконструкция и електрификация на жп линията по
коридори ІV и ІХ „Пловдив – Свиленград“. Фаза 2:
„Първомай – Свиленград км 202+300 – 298+800“,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6907
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
чл. 145, ал. 2 ЗУТ обявява, че е издал разрешение
за строеж № РС-43 от 10.08.2010 г. на Държавно
предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ за обект: „,Участък гара
Димитровград от км 231+560 до км 234+200“ на
територията на област Хасково, част от строеж
„Реконструкция и електрификация на жп линията
по коридори ІV и ІХ „Пловдив – Свиленград“.
Фаза 2: „Първомай – Свиленград км 202+300 –
298+800“, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60 АПК. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6908
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13. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във
връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че е издал на
Агенция „Пътна инфраструктура“, София, Заповед
№ РС-44 от 13.08.2010 г. за допълване на разрешение за строеж № РС-11 от 13.06.2007 г. за обект „А-1
АМ „Марица, участък „Любимец – Свиленград“
от км 89+100 до км 108+260 – дясно платно, за
подобект „Реконструкция на напорен водопровод
∅ 400 мм при км 95+700, на територията на област Хасково с чл. 154, ал. 5“. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
6959
85. – Министътър на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 и чл. 51, ал. 1 от Закона за подземните
богатства съобщава, че предстои откриване на
производство за предоставяне на разрешение за
проучване на строителни материали в следните
площи: 1. „Александра“, разположена в землището на с. Острец, община Търговище, област
Търговище; 2. „Турско усое 2“, разположена в
землището на гр. Земен, община Земен, област
Перник; 3. „Камъка“, разположена в землището на
с. Черньово, община Ихтиман, Софийска област;
4. „Малкия герен“, разположена в землището на
с. Гарваново, община Хасково, област Хасково;
5. „Гола глава“, разположена в землището на с.
Долна Диканя, община Радомир, област Перник; 6. „Кишето“, разположена в землището на
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен; 7.
„Осойнището“, разположена в землището на с.
Габър, община Созопол, област Бургас; 8. „Чатала“, разположена в землището на с. Сокол,
община Нова Загора, област Сливен; 9. „Медовица“, разположена на територията на община
Дупница, област Кюстендил; 10. „Здравковец“,
разположена в землището на с. Здравковец,
община Габрово, област Габрово; 11. „Хвелене“,
разположена в землището на с. Хвелене, община
Ловеч, област Ловеч.
7070
330 . – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява конкурси за трима професори по: 05.04.17
български език (старобългарски език, история на
българския език) – един; 05.04.11 общо и сравнително езикознание (математическа лингвистика) – един; 05.04.17 български език (когнитивни
и синтактични измерения на езика) – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 5,
стая 504, тел. 872-23-02.
7056
543. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс за
доцент по 03.01.24 фармакология за нуждите на
отдел „Обща микробиология“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 26, тел. 979-31-26.
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12. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – парцеларен
план за обект „Външно електрозахранване на
мобилна комуникационна станция № 4212 в
ПИ 02508.90.718“ по кадастралната карта на в.з.
Момчил – Балчик, по трасе: ПИ 02508.10.288, ПИ
02508.3.52, ПИ 02508.3.53, ПИ 02508.90.375, ПИ
02508.10.109, ПИ 02508.3.51. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по ПУП – ПП до общината.
6957
1. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Частично
канализационно отклонение в землището на с.
Езерово, област Варна“, засягащо имоти № 35087,
35089, 35090, 35091, 35133, 36007, 36008, 36015,
36115, 36118, 40016 в местност Пътека тала, и
имот 27 – местност До село. Проектът е изложен
в общинска администрация Белослав, дирекция
„ОСАБ“, ет. 2, стая № 2, и може да бъде разгледан
всеки работен ден от 9 до 12 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в Центъра за информация и общински услуги при
общинската администрация, Белослав.
6950
3. – Община Брацигово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план за трасе на линеен
обект „Реконструкция на водопровод от подземни каптажи „Замарница“, „Полски извор“,
„Бойков извор“, „Розовски вриз“ и „Чорбаново“
до с. Розово“ в землището на с. Розово, община
Брацигово. Планът се намира в общинската
администрация, ул. Атанас Кабов 6А, ет. 2, стая
№ 5, отдел „ТСУ и А“, тел. 03552/20-65, в. 106, и
може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация.
6953
86. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частичен подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ
№ 00583.160.44, м. Странжа, от землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, с цел промяна
предназначението на земеделска земя за жилищни
нужди и схеми за техническата инфраструктура
(ел. и ВиК), който се намира в общинската администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направя писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6954
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85. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частичен подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ
№ 00583.160.37, м. Странжа, от землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, с цел промяна
предназначението на земеделска земя за жилищни
нужди и схеми за техническата инфраструктура
(ел. и ВиК), който се намира в общинската администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6955
87. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на частичен подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ
№ 00583.160.42, м. Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново, с цел промяна
предназначението на земеделска земя за жилищни
нужди и схеми за техническата инфраструктура
(ел. и В и К), който се намира в общинската
администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6956
3. – Община Ветрино, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен проект за парцеларен план по
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за обект: „Линейно трасе на
кабелна линия за ветрогенератор в имот № 006011,
землището на с. Ягнило, община Ветрино, област Варна“, преминаващ през поземлени имоти:
№ 000120 – полски път, местност Куджа кулак, с.
Ягнило, собственост на община Ветрино, с площ,
заета от сервитута, 6,49 дка; № 006025 – полски
път, местност Сърта, с. Ягнило, общинска собственост, с площ, заета от сервитута, 2,53 дка;
№ 000120 – полски път, собственост на община
Ветрино, с площ на сервитута 6,49 дка; землището
на с. Ягнило, местност Коджа кулак; землището на с. Доброплодно, имот № 000111 – път ІV
клас, с площ, заета от сервитута, 39,44 дка; имот
№ 000122 – полски път, землището на с. Доброплодно, местност Айвалъка, общинска собственост,
с площ, заета от сервитута – 12,70 дка; имот
№ 000123 – полски път, собственост на община
Ветрино, с площ, заета от сервитута – 4,85 дка;
имот № 046010 – нива, частна собственост, местност Айвалъка, с площ, заета от сервитута – 8,13
дка, и имот № 048093 – полски път, собственост на
община Ветрино, с площ, заета от сервитута – 2,00
дка. Проектът е на разположение в сградата на
общината. В едномесечен срок от обнародването
в „ Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Ветрино.
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3а. – Община Ветрино, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изготвен проект за парцеларен
план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за обект: „Линейно
трасе на кабелна линия за ветрогенератор в имот
№ 001050, землището на с. Ягнило, и в имот
№ 048127, землището на с. Доброплодно, община
Ветрино, област Варна“, преминаващ през поземлени имоти: № 000005 – полски път, местност
Сърта, собственост на община Ветрино, с площ,
заета от сервитута – 15,54 дка; № 000032 – полски път, общинска собственост, с площ, заета
от сервитута – 2,6 дка; № 000120 – полски път,
собственост на община Ветрино, с площ на сервитута 6,49 дка, землището на с. Ягнило, местност
Коджа кулак; землището на с. Доброплодно,
имот № 000111 – път ІV клас – с площ, заета от
сервитута – 39,44 дка; имот № 000122 – полски
път землището на с. Доброплодно, местност
Айвалъка, общинска собственост, с площ, заета
от сервитута – 12,70 дка; имот № 000123 – полски път, собственост на община Ветрино, с
п лощ, зае та о т с ерви т у та – 4,85 д к а; и мо т
№ 046010 – нива, частна собственост, местност
Айвалъка, с площ, заета от сервитута – 8,13 дка,
и имот № 048093 – полски път, собственост на
община Ветрино, с площ, заета от сервитута – 2
дка. Проектът е на разположение в сградата на
общината. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Ветрино.
7060
718. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ уведомява заинтересованите собственици, че е изработен план за улична регулация
на с. Новоселци, община Видин, област Видин.
Документацията може да бъде разгледана в
заседателната зала, ет. 5 в сградата на община
Видин всеки работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за плана за улична регулация
на с. Новоселци, община Видин, област Видин,
до общинската администрация.
7045
9. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на водопровод за с. Златолист, община
Сандански. Планът е изложен в сградата на
общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ занитересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7071
44. – Община Свиленград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план
за външно електрозахранване и водоснабдяване
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на ПИ № 013032 в землището на с. Мезек, през
имоти ПИ № 000029, ПИ № 000017, ПИ № 000084,
ПИ № 000349, ПИ № 000016 в землището на с.
Мезек, който е изложен в сградата на общината,
стая № 210. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до община Свиленград.
6966
18. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за подробни устройствени планове – парцеларен
план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за изменение на трасе за изграждане
на подземен елпровод – 20 kV, в землище с.
Гавраилово, община Сливен; ПУП за имоти:
14275.64.170, 14275.64.171 и 14275.64.172 в м. Елата, землище с. Гавраилово, община Сливен, от
разширение вятърногенераторен парк с. Бяла,
община Сливен. Проектите са изложени в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
7072
290. – Общ ина Т ърговище на основа н ие
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са приети по § 4 ЗСПЗЗ планове в кв. Бряг, община
Търговище: помощен кадастрален план – район
№ 73626.524; план на новообразуваните имоти – район № 73626.524. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плана и
придружаващата го документация до кмета на
общината. Планът ще бъде изложен в Центъра
за административно обслужване на граждани в
сградата на общината.
6965
808. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за обект „Външно ел. захранване
на фотоволтаична електроцентрала в имот 24016
с. Копривлен, община Хаджидимово“, одобрен с
Решение № 430 с протокол № 30 от 10.08.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Хаджидимово. Проектът и решението се намират в отдел „Устройство
на територията и строителството“, стая № 301,
в сградата на общинска администрация гр. Хаджидимово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по представения проект,
отправени до отдел „Устройство на територията
и строителството“ на общината.
6940
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СЪДИЛИЩА
35. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през октомври 2010 г. ще
се разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 4.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000999/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2431/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Веска Кръстева Згурова, с. Марково, община
Родопи, област Пловдив, ул. Трети март 45; Веска
Кръстева Згурова чрез адвокат Маргарита Димова,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 26, партер – съдебен
адрес, срещу Наско Иванов Хаджицанчев чрез
адвокат Доротея Лазарова, Пловдив, бул. Шести
септември 161 – съдебен адрес; Донка Димитрова
Хаджицанчева чрез адвокат Доротея Лазарова,
Пловдив, бул. Шести септември 161 – съдебен адрес;
Меглен Насков Хаджицанчев чрез адвокат Доротея
Лазарова, Пловдив, бул. Шести септември 161 – съдебен адрес; Невенка Минчева Минчева чрез адвокат
Доротея Лазарова, Пловдив, бул. Шести септември
161; Красимир Георгиев Ковачев чрез сл. защитник
адвокат Иво Кемалов, Пловдив, бул. Шести септември 161 – съдебен адрес; Мариела Атанасова
Янакиева, с. Марково, област Пловдив, ул. Трети
март 45; Анелия Наскова Хаджицанчева-Ковачева,
Пловдив, ул. Георги Кирков 48, ет. 2, ап. 3; Анелия
Наскова Хаджицанчева-Ковачева, Пловдив, бул.
Шести септември 161, адвокат Доротея Будакова, и
трето лице Милен Вълчев Найденов, Пловдив, ул.
Бръшлян 3, ет. 1, ап. 2; Димитър Ангелов Иванов,
Пловдив, ул. Архимандрит Евлоги 7, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 000208/2010 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4421/99 по описа на Софийски градски съд, подадена от Маргарита Петрова Бугарчева-Костова,
София, бул. Дондуков 91, ап. 28; Маргарита Петрова
Бугарчева-Костова чрез адвокат Зоя Коцева, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 308 – съдебен
адрес; Темелко Илиев Темелков, София, ул. Цар
Освободител 17, ет. 2; Темелко Илиев Темелков чрез
адвокат Зоя Коцева, София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
кантора 308; Милка Петрова Бугарчева, София,
бул. Дондуков 93, ап. 9; Милка Петрова Бугарчева
чрез адвокат Зоя Коцева, София, бул. Витоша 1А,
ет. 3, кантора 308 – съдебен адрес; Елена Димчова
Бугарчева, София, ж.к. Света Троица, бл. 145Б, вх. Д;
Елена Димчова Бугарчева чрез адвокат Зоя коцева,
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 308 – съдебен
адрес; Габриела Георгиева Гаврилова-Видуа, София,
ул. Софрониє Врачански 135; Десислава Георгиева
Гаврилова-Кръстева, София, ул. Хан Аспарух 22,
ет. 4, ап. 10; Любомир Илиев Филаретов, София,
ул. Георги Сава Раковски 148, вх. Б, ет. 1; Петър
Фердинандов Бугарчев чрез адвокат Зоя Коцева,
София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 308 – съдебен
адрес; Анна-Мария Нойман Бугарчева чрез адвокат
Зоя Коцева, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора
308 – съдебен адрес; Владимир Кирилов Бугарчев
чрез адвокат Зоя Коцева, София, бул. Витоша 1А,
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ет. 3, кантора 308 – съдебен адрес; Венета-Елена
Кирилова Бугарчева чрез адвокат Зоя Коцева, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора 308 – съдебен
адрес; „Стара мелница“ – ЕООД, в ликвидация,
чрез ликвидатор Мариян Иванов Нейков, София,
ул. Ильо войвода 2; „Стара мелница“ – ЕООД, в
ликвидация, чрез адвокат Мирослав Неврокопски,
София, ул. Съборна 5, ет. 3 – съдебен адрес; „Стара
мелница“ – ЕООД, в ликвидация, чрез адвокат
Димитър Богданов, София, бул. Витоша 53, вх. Б,
ет. 2, ап. 7 – съдебен адрес, срещу Министерство
на земеделието и продоволствието, София, бул.
Христо Ботев 55.
Първо гражданско отделение, 000915/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1603/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Гинка Великова Динева чрез адвокат Станев,
Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4, срещу
Ботю Иванов Ботев чрез адвокат Маринова, Варна,
ул. Драгоман 43; Катерина Василева Ботева чрез
адвокат Маринова, Варна, ул. Драгоман 43.
Първо гражданско отделение, 001530/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
890/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена
от Спас Хараланов Делев чрез адвокат Терзиева,
Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4, срещу
„Силова електроника“ – ЕООД, чрез ликвидатора
Атанас Василев Начев, гр. Първомай, ул. Неофит
Рилски 3.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000928/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
229/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Лилия Велкова Гоешкова, чрез адвокат
Георги Манев със служебен адрес Панагюрище,
ул. Георги Бенковски 8, срещу Велка Георгиева
Михайлова, Панагюрище, ул. Граф Игнатиев 7;
Иван Георгиев Пачеръзов, Панагюрище, ул. Граф
Игнатиев 7.
Второ гражданско отделение, 000939/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
175/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Иван Стойчев Панайотов чрез адвокат
Генчо Ганчев Гатев, Шумен, ул. Съединение 113,
ет. 2; Наташа Василева Панайотова чрез адвокат
Генчо Ганчев Гатев, Шумен, ул. Съединение 113,
ет. 2, срещу Петранка Георгиева Василева, с. Нова
Попина, област Силистра, ул. Четвърта 4А.
Второ гражданско отделение, 001482/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3880/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЕТ Емил Николов Василев с фирма „Емоник – Емил Николов“, София, ж.к. Дианабад, бл. 3,
ет. 19, ап. 92; ЕТ Емил Николов Василев с фирма
„Емоник – Емил Николов“, София, ул. Професор
Никола Михайлов 6, чрез адвокат Татяна Лихарска
срещу Христо Благоев Боцев чрез адвокат Рачо Рачев, София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ап. 1;
Тодор Добрев Цветков със съдебен адрес София,
ул. Три уши 1, ет. 3, офис 2, чрез адвокат Емилия
Александрова.
Второ гражданско отделение, 000322/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
665/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Димитров Шулев, Велинград,
ул. Луковица 11, срещу Магдалина Петров Грамова
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със съдебен адрес Велинград, ул. Хан Аспарух 16,
чрез адвокат Людмила Кремова.
Второ гражданско отделение, 000393/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
380/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Коста Славов Костов, съдебен адрес
Стара Загора, ул. Цар Калоян 46, вх. А, ап. 1,
адвокат Вилиана Цонева; Неда Иванова Костова
със съдебен адрес Стара Загора, ул. Цар Калоян
46, вх. А, ап. 1, адвокат Вилиана Цонева, срещу
Красимира Маринова Мичева, с. Каменец, област
Плевен; Дражко Димов Мичев, с. Каменец, област
Плевен; Марушка Иванова Иванова, Стара Загора,
ул. Любен Каравелов 1; Антон Ганчев Димитров,
Стара Загора, ул. Боруйград 31, ет. 4, ап. 7; Таня
Минева Петрова, Стара Загора, ул. Поп Минчо
Кънчев 178; Пламен Славчев Петров, Стара Загора,
ул. Поп Минчо Кънчев 178; Севдалин Енчев Савов,
Стара Загора, ул. Любен Каравелов 3, ет. 12, ап. 56.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004752/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2149/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Екатерина Траянова Рибарова със съдебен
адрес София, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В,
ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев; Цветана Николова
Рибарова със съдебен адрес София, бул. Патриарх
Евтимий 21, вх. В, ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев;
Петър Благоев Видов със съдебен адрес София,
бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ет. 2, ап. 51,
чрез адвокат Пелев; Иван Александров Конев със
съдебен адрес София, бул. Патриарх Евтимий 21,
вх. В, ет. 2, ап. 51, чрез адвокат Пелев, срещу Жанета Любенова Богатинова, София, Търговски дом,
ет. 1, кантора 106, чрез адвокат Боева; а) Жанета
Любенова Богатинова, София, ж.к. Надежда, бл. 459,
вх. В, ет. 2, ап. 49; Йордан Христов Богатинов,
София, ж.к. Надежда, бл. 146, вх. А, ет. 5, ап. 13;
Десислава Христова Богатинова-Стояниду, София,
Търговски дом, ет. 1, кантора 106, чрез адвокат Боева; а) Десислава Христова Богатинова-Стояниду,
София, ж.к. Надежда, бл. 459, вх. В, ет. 2, ап. 49;
„Тролекс“ – ООД, София, бул. Ген. Тотлебен 35 – 37.
Четвърто гражданско отделение, 001210/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
233/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Веселин Тодоров Георгиев, Стара
Загора, ул. Радецки 6, ап. 7, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2;
Областна дирекция „Полиция“, Стара Загора, и
контролираща страна Апелативна прокуратура,
Пловдив, пл. Съединение 3.
Четвърто гражданско отделение, 001234/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
916/2005 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Желяза Тодорова Тенева чрез адвокат
Маир Сиди, Стара Загора, бул. Митр. Методи
Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 3; Тильо Тодоров Тенев
чрез адвокат Маир Сиди, Стара Загора, бул. Митр.
Методи Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 3; Тонка Добрева
Колева чрез адвокат Маир Сиди, Стара Загора, бул.
Митр. Методи Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 3; Калина
Добрева Колева чрез адвокат Маир Сиди, Стара
Загора, бул. Митр. Методи Кусев 31, вх. Г, ет. 1,
ап. 3; Вълчо Бонев Тенев чрез адвокат Маир Сиди,
Стара Загора, бул. Митр. Методи Кусев 31, вх. Г,
ет. 1, ап. 3; Ирина Бонева Георгиева чрез адвокат
Маир Сиди, Стара Загора, бул. Митр. Методи Кусев
31, вх. Г, ет. 1, ап. 3; Минка Бонева Стоянова чрез
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адвокат Маир Сиди, Стара Загора, бул. Митр. Методи Кусев 31, вх. Г, ет. 1, ап. 3, срещу Въльо Тенев
Димитров, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А,
ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова; Минчо
Динев Чавдаров, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52,
вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова;
Тонка Вълева Чавдарова, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка
Трифонова; Минчо Танев Чавдаров, Стара Загора,
ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат
Недка Трифонова; Петрана Радева Чавдарова, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез
адвокат Недка Трифонова; Таньо Иванов Чавдаров,
Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2,
чрез адвокат Недка Трифонова; Мария Кънева Стоева, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1,
ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова; Митьо Кънев
Чавдаров, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А,
ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова; Марийка
Недева Коева, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52,
вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова;
Мара Желязкова Христова, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка
Трифонова; Георги Желязков Горчев, Стара Загора,
ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат
Недка Трифонова; Неделчо Танев Неделчев, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез
адвокат Недка Трифонова; Димитър Танев Неделчев,
Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2,
чрез адвокат Недка Трифонова; Марийка Димитрова
Митева, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А,
ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова; Танка
Иванова Донева, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52,
вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова;
Недка Иванова Колева, Стара Загора, ул. Цар
Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка
Трифонова; Станка Гочева Коева, Стара Загора,
ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат
Недка Трифонова; Ирена Кирова Кожухарова, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез
адвокат Недка Трифонова; Живко Киров Колев,
Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1, ап. 2,
чрез адвокат Недка Трифонова; Тянка Колева Жекова, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А, ет. 1,
ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова; Тяна Пенева
Колева, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52, вх. А,
ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова; Иван
Тенев Димитров, Стара Загора, ул. Цар Калоян 52,
вх. А, ет. 1, ап. 2, чрез адвокат Недка Трифонова;
Валентин Жеков Тилев, София, ул. Люлин планина
33, чрез Кирил Стоянов; Атанас Жеков Тилев, София, ул. Люлин планина 33, чрез Кирил Стоянов;
Станимира Пенева Петкова, София, ул. Люлин
планина 33, чрез Кирил Стоянов; Атанаска Пенева
Манева, София, ул. Люлин планина 33, чрез Кирил
Стоянов; Любомир Стоянов Неделчев, Търговище,
кв. Запад, бл. 60, вх. Д, ап. 16; Валентина Стоянова
Иванова, Търговище, бул. Митрополит Андрей 85,
вх. Г, ет. 3, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 001348/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1142/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Медицински университет, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 43, ет. 3, ап. 6, чрез адвокат
Филипова срещу Крум Атанасов Барбов, Пловдив,
бул. Ал. Стамболийски 50, ет. 5, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение, 001735/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
577/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Реджеб Лютфи Реджеб със съдебен адрес Шумен,
бул. Славянскаи 72, адвокат Джамбазов, срещу
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Лятиф Лютфи Реджеб, Шумен, ул. Съединение 109,
ет. 2, кантора 23, чрез адвокат Тошева; Фатме Хаил
Реджеб със съдебен адрес Шумен, ул. Съединение
109, ет. 2, кантора 23, чрез адвокат Тошева.
НА 5.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001381/2008 по
описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
879/2006 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Георги Кирилов Томов, гр. Костинброд, ул. Раковски 11; Надежда Йоанова Томова чрез адвокат
Виодорова, София, ул. Цар Асен 2Б
Първо гражданско отделение, 000626/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3112/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Иван Малинов Джамбов чрез адвокат
Биркова, Пловдив, ул. Петко Каравелов 30, ет. 2,
срещу Костадинка Малинова Талева, Пловдив, ул.
Балкан 7, ет. 2, ап. 4; Иванка Малинова Кипровска,
Кърджали, ул. Кирил и Методий 23; Радка Митева
Будакова, Стара Загора, ул. Радецки 30, вх. А, ет. 8,
ап. 48; Стефка Митева Манолова, Стара Загора, ул.
Трите чучура 76, вх. Б, ет. 5, ап. 58; Делчо Димитров Симеонов чрез адвокат Атанасов, Пловдив, ул.
Цар Калоян 8; Петър Любенов Георгиев, Пловдив,
ул. Перущица 4, ет. 2, ап. 6; Елисавета Любенова
Георгиева, Пловдив, ул. Перущица 4, ет. 2, ап. 6;
Христос Иванов Джамбов чрез адвокат Тодорова,
Пловдив, ул. Цар Калоян 1, ет. 1; Надя Стоянова
Джамбова чрез адвокат Тодорова, Пловдив, ул.
Цар Калоян 1, ет. 1; Траян Стоянов Джамбов
чрез адвокат Тодорова, Пловдив, ул. Цар Калоян
1, ет. 1; Спаса Христоскова Попова, с. Цалапица,
област Пловдив.
Първо гражданско отделение, 001033/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
992/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Георги Любенов Кичев чрез адвокат Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5, срещу Станка
Станева Пенева чрез адвокат Василев, Самоков, ул.
Подридна 22; Костадинка Истилянова Кичева чрез
адвокат Механджийски, Самоков, ул. Отец Паисий
2, и трето лице Петър Стойчев Главев, София, ж.к.
Дружба, бл. 86, вх. А, ап. 1А.
Първо гражданско отделение, 001437/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1699/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Тадей Йосифов Иванов чрез адвокат
Стоянова, Пловдив, ул. Петко Каравелов 28; Стефка
Иванова Иванова чрез адвокат Стоянова, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 28; Петко Тодоров Аршинков
чрез адвокат Стоянова, Пловдив, ул. Петко Каравелов 28; Мария Тадейова Аршинкова чрез адвокат
Стоянова, Пловдив, ул. Петко Каравелов 28, срещу
Петър Каменов Петров чрез адвокат Костадинов,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 15, ет. 1, офис 3; Елена
Христова Рашкова чрез адвокат Костадинов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 15, ет. 1, офис 3; Мирослав
Петров Петров чрез Елена Христова Рашкова
като майка и законен представител чрез адвокат
Костадинов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 15, ет. 1,
офис 3; Христо Петров Петров чрез Елена Христова
Рашкова като майка и законен представител чрез
адвокат Костадинов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
15, ет. 1, офис 3.
Първо гражданско отделение, 001441/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1569/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
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дадена от Янко Димитров Николов чрез адвокат
Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември 173,
ет. 4; Евгения Ангелова Николова чрез адвокат
Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември 173,
ет. 4, срещу Ана Стефанова Василева чрез адвокат
Радунчев, Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ет. 4,
офис 414; Росица Димитрова Николова чрез адвокат Христова, Пловдив, пл. Съединение 3, офис
309; Николина Димитрова Георгиева чрез адвокат
Христова, Пловдив, пл. Съединение 3, офис 309.
Първо гражданско отделение, 001529/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
28/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Добринка Йорданова Йовчева чрез
адвокат Тошев, Кюстендил, ул. Гороцветна 35,
ет. 1, срещу Георги Христов Мицов, Кюстендил,
ул. Черешово топче 4; Евдокия Христова Гогева,
с. Богослов, област Кюстендил; Димитър Христов
Кръстев, Кюстендил, ул. Калосия 22 А; Цветанка
Христова Михайлова, Кюстендил, ул. Калосия 22
А; Христо Митев Кръстев, Кюстендил, ул. Калосия
22 А; Йорданка Крумова Колева, Кюстендил, ж.к.
Румена войвода, бл. 6, вх. Б, ет. 2, ап. 29; Георги
Крумов Андонов, Кюстендил, кв. Запад, бл. 102,
вх. А, ет. 6, ап. 17; Димитър Рангелов Николов,
Кюстендил, ж.к. Младост, бл. 6, вх. В, ет. 5, ап. 63;
Анелия Асенова Тодорова, Кюстендил, ул. Ефрем
Каранов 28; Ирина Асенова Николова, Кюстендил,
ул. Ефрем Каранов 28; Соня Владева Соколова,
Кюстендил, ул. Добри Чинтулов 22; Златка Костадинова Гогева, Кюстендил, ул. Цар Освободител
51, бл. 13, вх. 7, ап. 26; Йордан Стойнев Гогев,
Кюстендил, ул. Цар Освободител 51, бл. 13, вх. 7,
ап. 26; Ирина Стойнева Димитрова, Кюстендил, ул.
Цар Освободител 51, бл. 13, вх. 7, ап. 26.
Първо гражданско отделение, 001581/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от сдружение „Ловно-рибарско дружество
„Сокол – 1893“, Пазарджик, ул. Видилина 8, срещу
Община Пазарджик, бул. България 2, Пазарджик;
Бончо Иванов Стоянов, Пазарджик, ул. Освобождение 27.
Първо гражданско отделение, 001658/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
48/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Общинска служба по земеделие – гр.
Сандански, Благоевград, ул. Васил Коритаров 2,
срещу Ловно-рибарско дружество „Сокол 1920“ чрез
адвокат Хаджиева, гр. Сандански, ул. Солунска 13;
Община Сандански.
Първо гражданско отделение, 001719/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Иван Георгиев Ковачев чрез адвокат Цекова, София,
ул. Позитано 8, ет. 4, кантора 8; Павел Георгиев
Ковачев чрез адвокат Цекова, София, ул. Позитано
8, ет. 4, кантора 8; Маргарита Георгиева Попова чрез
адвокат Цекова, София, ул. Позитано 8, ет. 4, кантора
8, срещу „Колора“ – АД, чрез адвокат Янчева, Русе,
ул. Александровска 62; „Стройремонт 96“ – ООД,
чрез адвокат Терзиев, Русе, пл. Възрожденски 4,
бл. Раяна, партер; Антони Стефанов Корабов чрез
адвокат Недялков, Русе, ул. Александровска 62;
Елена Михайлова Корабова чрез адвокат Недялков,
Русе, ул. Александровска 62.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001366/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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438/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Наталия Альошева Силянова, с. Глогово, област
Ловеч, Община Тетевен; Наталия Альошева Силянова, Ловеч, бул. България 15, ет. 2, чрез адвокат
Иванчо Христов Мишев срещу Маньо Асенов
Чернин, с. Глогово, община Тетевен, област Ловеч;
Саня Асенова Чернина, с. Глогово, община Тетевен,
област Ловеч.
Второ гражданско отделение, 000439/2010 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
554/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Симеон Павлов Узунски, Благоевград,
ул. Цар Асен 7; Симеон Павлов Узунски, София,
ул. Св. София 2, чрез адвокат Илиана Георгиева
Червенякова срещу Вергиния Герасимова Пъдевска
чрез адвокат Гергана Юрукова, Благоевград, ул.
Тодор Александров 41, ет. 2 – кантора на адвокат
Гергана Юрукова; Мая Герасимова Качева чрез
адвокат Гергана Юрукова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 2 – кантора на адвокат Гергана
Юрукова.
Второ гражданско отделение, 000233/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
703/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Кирил Стефанов Перников, съдебен адрес
Плевен, ул. Ресен 4А, ет. 1, адвокат Маргарита
Иванова срещу Майя Найденова Перникова, Белене,
Плевенска област, ул. Цанко Церковски 28; Ангел
Стефанов Джантов, гр. Левски, ул. България 28,
чрез адвокат Милко Леонидов Спартански; Свилена Стефанова Иванова, гр. Белене, ул. Апостол
Високов 12; Галя Илиева Жданова, гр. Белене, ул.
Цанко Церковски 31; Стефан Костов Жданов, гр.
Белене, ул. Цанко Церковски 31.
Второ гражданско отделение, 000312/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
881/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Никола Ангелов Александров, с. Паталеница, община Пазарджик, ул. 63 № 10; Инна
Валентинова Александрова, с. Паталеница, община
Пазарджик, ул. 63 № 10, срещу Лазар Кирилов
Спасов, с. Паталеница, община Пазарджик, ул.
57 № 3; Боряна Койчева Спасова, с. Паталеница,
община Пазарджик.
Второ гражданско отделение, 000826/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
667/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Антон Димитров Андонов, Кюстендил, ул. Цар Освободител 62, ет. 9, ап. 31, срещу
Христина Димитрова Шипарова чрез адвокат Тошев,
Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004484/2008
по описа на 5-то гр. на ВКС, по касационна жалба
срещу решението по гр. дело 673/2007 по описа
на Софийски градски съд, подадена от Тодорка
Стоилова Добрева, София, ул. Предел 11, ет. 2,
ап. 4; 1а) Александър Георгиев Димитров, София,
бул. Ал. Пушкин 23, бл. 106, ет. 2, ап. 9, срещу
Стоил Панайотов Димитров чрез пълномощник
Снежана Стоилова Димитрова – майка, София,
бул. Ал. Пушкин 23, бл. 106, вх. 1, ет. 2, ап. 9; 1а).
Стоил Панайотов Димитров чрез пълномощник
Снежана Стоилова Димитрова – майка, София,
ул. Купените 7, бл. 106, ет. 2, ап. 9; 1б). Стоил Панайотов Димитров чрез пълномощник Снежана
Стоилова Димитрова – майка, София, Бояна, ул.
Голяма могила 26; Александър Георгиев Димитров,

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

София, ул. Купените 7, бл. 106, вх. 1, ет. 2, ап. 9,
и трето лице Димко Стойчев Коджаазлиев, София, ж.к. Лагера, бл. 25, вх. 1, ет. 4, ап. 13; Димко
Стойчев Коджаазлиев, София, ж.к. Лагера, бл. 25,
вх. 1, ет. 4, ап. 13;
Четвърто гражданско отделение, 001781/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
79/2009 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена
от Живко Петков Стоев, Бургас, ул. Перущица 53,
ет. 3, ап. 7, срещу Георги Драгнев Драгнев, Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 79, вх. Г, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 001834/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
12/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от 7 СОУ „Кузман Шапкарев“ със съдебен
адрес София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11,
срещу Светлана Иванова Дживджорска, Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 3, вх. Б.
Четвърто гражданско отделение, 001880/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
470/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Румяна Иванова Йорданова чрез адвокат Катя
Бърдарова Димова, Русе, ул. Любен Каравелов
8; кметството с. Борисово, област Русе, община
Сливо поле.
Четвърто гражданско отделение, 001922/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 122/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от Грета Кръстева Вълчева, Ловеч, ул.
Княз Имеретински 52, ап. 8, срещу Нели Вълчева
Колева, Ловеч, ул. Сливница 13, ап. 9; Цветана
Христова Нанкова, Ловеч, ул. Полковник Жребков
29; Христо Аспарухов Вълчев, Ловеч, ул. Патриарх
Евтимий 18; Аспарух Якимов Вълчев, Ловеч, ул.
Княз Имеретински 52; Ангел Йотов Вълчев, Ловеч,
ул. Осъмска 35; Цвятко Иванов Игнев, Ловеч, ул.
Неофит Рилски 22, ет. 3; Пена Тодорова Игнева,
Ловеч, ул. Св. св. Кирил и Методий 1, ет. 2; Татяна
Боева Илиева, Ловеч, ул. Св. св. Кирил и Методий
1, ет. 2; Виолета Колева Шишкова, с. Петрешко,
област Ловеч; Стелия Михайлова Динчева, Ловеч,
ул. Цачо Шишков 42, ет. 5; Власко Стоянов Шишков, с. Орешак, област Ловеч; Величко Георгиев
Христов, Ловеч, ул. Цачо Шишков 42, ап. 7; Валентин Величков Христов, Ловеч, ул. Цачо Шишков
42, ап. 7; Никола Стоянов Величков, Варна, ж.к.
Трошево, бл. 57 57, вх. А, ет. 2, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 001952/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2955/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерство на външните работи,
София, ул. Александър Жендов 2, срещу Стефка
Николова Дранчовска, София, ул. Цар Асен 25 – адвокат Личева.
Четвърто гражданско отделение, 001954/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3505/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Плюс България търговия“ – КД, със съдебен
адрес София, ул. Дамян Груев 20, ет. 2 – адвокат
Йорданка Панчовска, срещу Даниел Асенов Христов, София, ж.к. Бъкстон, бл. 1, вх. А, ет. 8, ап. 16.
НА 6.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001423/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2263/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Александров Панчев, София, ж.к.
Банишора 18, вх. В, ет. 5, ап. 62; Радослав Георгиев
Панчев, София, ж.к. Банишора 18, вх. В, ет. 5, ап. 62;
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Иван Георгиев Панчев, София, ж.к. Банишора 18,
вх. В, ет. 5, ап. 62, срещу „Вата – П“ – ООД, чрез
адвокат Юлия Роджери, София, ул. Хан Крум 18;
Надя Генчева Грозданова чрез адвокат Ю. Роджери,
София, ул. Хан Крум 18; Богой Иванов Соколов
чрез адвокат Ю. Роджери, София, ул. Хан Крум 18;
Наталия Костадинова Станкова чрез адвокат Ю.
Роджери, София, ул. Хан Крум 18; Ваня Любенова
Георгиева, София, бул. Стефан Стамболов 2, ет. 2,
ляво; Михаил Георгиев Церовски чрез адвокат Ю.
Роджери, София, ул. Хан Крум 18.
Първо гражданско отделение, 001568/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
501/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Зафира Димитрова Желязкова чрез адвокат
Емилия Фичева, Варна, ул. Поп Харитон 20 – съдебен адрес, срещу Яна Желязкова Желязкова чрез
адвокат Емилия Фичева, Варна, ул. Поп Харитон
20; Общинска служба „Земеделие и гори“, с. Аврен,
област Варна; Община Аврен, с. Аврен, област Варна.
Първо гражданско отделение, 001649/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
280/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Йордан Стоянов Йорданов чрез адвокат
Калайджиева, Стара Загора, бул. М. М. Кусев 42,
срещу Мариана Цонева Жекова чрез адвокат Желязков, Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81а,
ет. 1, и трето лице „ДЗИ Банк“ – АД, София, чрез
адвокат Иванов, Стара Загора, ул. Юрий Венелин
10, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 001717/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3398/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Михаил Георгиев Ганчев чрез адвокат
Е. Дашина, София, ул. Христо Белчев 43, партер;
Петрана Георгиева Хаджиангелова, София, ул.
Погледец 3, срещу Маргарита Петрова Бугарчева
чрез адвокат Зоя Коцева, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, ет. 3, кантора 308 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 001830/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Василка Стоянова Стоименова, Кюстендил, ул. Бузлуджа 60, срещу Данка Рускова
Стоименова чрез адвокат Георги Арнаудов, Кюстендил, АК Кюстендил – 31; Светлана Николаева
Стоименова чрез адвокат Г. Арнаудов, Кюстендил,
АК Кюстендил – 31.
Първо гражданско отделение, 001921/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
98/2009 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Богдана Султанова Ганчева чрез адвокат
Милена Сиракова, София, ул. Тунджа 33, вх. А,
ет. 1, ап. 2, срещу „Финтекс“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат Валерия Неделчева, Габрово,
пл. Възраждане 3.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 001354/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
592/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Гинка Аврамова Конакчиева чрез адвокат
Анна Петрова със съдебен адрес Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2; Олга Аврамова Георгиева чрез
адвокат Анна Петрова със съдебен адрес Варна,
бул. Мария-Луиза 20, ет. 2; Марин Борисов Златев
чрез адвокат Анна Петрова със съдебен адрес
Варн а, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2; Марин Маринов
Борисов чрез адвокат Анна Петрова със съдебен
адрес Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2; Веселин
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Маринов Борисов чрез адвокат Анна Петрова със
съдебен адрес Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2;
Янко Петров Тодоров чрез адвокат Анна Петрова
със съдебен адрес Варна, бул. Мария-Луиза 20,
ет. 2; Станислава Маринова Сергева чрез адвокат Анна Петрова със съдебен адрес Варна, бул.
Мария-Луиза 20, ет. 2; Иванка Василева Станчева
чрез адвокат Анна Петрова със съдебен адрес
Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2, срещу Недялка
Йорданова Събева чрез адвокат Дора Митева със
съдебен адрес Варна, ул. Авксентий Велешки 16;
Йордан Кънчев Събев, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 35, вх. 1, ет. 1, ап. 3; Йоанна Кънчева Събева,
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 35, вх. 1, ет. 1, ап. 3;
Камен Кънчев Събев, Варна, ул. Васил Друмев 36,
вх. В, ет. 4, ап. 31; Добромира Кънчева Събева,
София, ж.к. Сердика, бл. 16А, вх. В, ет. 3, ап. 48.
Второ гражданско отделение, 000131/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1766/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община „Родопи“, Пловдив, ул. Софроний
Врачански 1А, срещу Държавно горско стопанство,
Пловдив, бул. 6 септември 93; държавата чрез
Държавна агенция по горите, София.
Второ гражданско отделение, 000387/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2966/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Мария Георгиева Димитрова-Лазарова със
съдебен адрес София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2,
чрез адвокат Христо Трандев, срещу Магдалина
Иванова Първанова със съдебен адрес София, ул.
Бенковски 12А, вх. А, ет. 2, ап. 19, чрез адвокат
Райна Аврамова; Валентин Тодоров Първанов, София, ул. Алабин 33, ет. 2, кантора 241, чрез адвокат
Македони Бизов.
Второ гражданско отделение, 000464/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2658/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Димитър Петров Бекриев чрез адвокат
Йорданова, Пловдив, ул. Цар Калоян 19, ет. 7, срещу
Пепа Иванова Караделева (Бекриева) чрез адвокат
Грета Минева, Пловдив, ул. Антим І № 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000192/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Управление „БКС“ при Община Несебър, ул. Любен Каравелов 1, Несебър, срещу Ангел Михайлов
Михов, Несебър, ул. Хан Крум 43.
Четвърто гражданско отделение, 000242/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
290/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ със
съдебен адрес Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1 – адвокат Мима Иванова, срещу Николає Димов Ралев,
Бургас, ул. Шипка 11.
Четвърто гражданско отделение, 000266/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
465/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Славейко Върбанов Захариев, Велико
Търново, ул. Райна Княгиня 12 Б; Анка Стефанова
Петрова, Велико Търново, ул. Бойчо войвода 1, срещу Ботю Иванов Краев, Велико Търново, ул. Хан
Аспарух 4; Никола Иванов Краев, Велико Търново,
ул. Хан Аспарух 4; Гинка Кирова Костадинова,
Велико Търново, ул. Хан Аспарух 4.
Четвърто гражданско отделение, 000320/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
458/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
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подадена от Иван Харизанов Ковачев чрез адвокат
Юлия Динева, гр. Сапарева баня, област Кюстендил,
ул. Болярица 4, срещу Калоян Иванов Бояджиев,
гр. Сапарева баня, ул. Трети март 14.
Четвърто гражданско отделение, 000331/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2583/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Оперно-филхармонично дружество“ със
съдебен адрес Пловдив, пл. Централен 1, срещу
Меглена Спасова Илиева със съдебен адрес Пловдив, бул. Шести септември 146 – адвокат Сиракова;
Министерство на културата, София, бул. Александър
Стамболийски 17.
Четвърто гражданско отделение, 000478/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
317/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от Майкъл Арам Аведисян чрез адвокат
Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3;
Аракси Аведисян Дюлгерова чрез адвокат Борис
Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Луз
Мартин чрез адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел
Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Майкъл Кеворк Аведисян
чрез адвокат Борис Панов, Русе, ул. Ангел Кънчев
16, ет. 2, ап. 3, срещу „Дунавска коприна“ – АД,
Русе, бул. Трети март 15.
Четвърто гражданско отделение, 000695/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1656/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Георги Стоянов Кюлюмов чрез адвокат Иван
Иванов, София, Търговски дом, кантора 267, срещу
„Контролно-заваръчни устройства“ (КЗУ) – АД,
София, ул. Узунджовска 12.
Четвърто гражданско отделение, 001565/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Теодора Кирилова Каменова, София, кв.
Драгалевци, ул. 305 № 5; Камен Панов Каменов,
София, кв. Драгалевци, ул. 305 № 5, срещу Албена
Емилова Петрова като законен представител на
малолетното дете Георги Нешев Петров, София,
ул. Оборище 81А.
Четвърто гражданско отделение, 000063/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2849/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Национална агенция за приходите,
София, бул. Дондуков 52, срещу Костадин Тодоров
Ватралев, Пловдив, ул. Борба 11, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 000875/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
930/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Комисия за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност (КУИППД) – София, чрез процесуален представител Георги Чобанов – инспектор – юрист, Пловдив, бул. Санкт
Петербург 55, срещу Николає Костадинов Аверин
чрез адвокат Иван Георгиев Шилев и адвокат
Мариела Ангелова Шилева, Пловдив, ул. Братя
Пулиеви 4, ет. 2, офис 204, и контролираща страна
Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 000914/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
569/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Николай Спасов Охов, София, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 114 А, вх. В, ет. 1, ап. 2; Антоанина
Илиева Охова, София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 114
А, вх. В, ет. 1, ап. 2, срещу Дора Емилова ТоневаОхова, София, ж.к. Младост 4, бл. 419, вх. Г, ет. 8,
ап. 22; Владимир Николаев Охов, София, ж.к. Гоце
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Делчев, ул. Деян Белишки, бл. 1, ет. 10, ап. 40, и
страна Дирекция „Социално подпомагане“, район
„Младост“, София, ж.к. Младост 2, ОДЗ 39.
НА 7.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000589/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1109/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Татяна Иванова Велева, София, ул. Христо
Смирненски, бл. 24, вх. Д, ет. 5, ап. 148; Марин
Иванов Цветанов, София, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 24, вх. Д, ет. 5, ап. 148; Цветан Иванов Цветанов, София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 24, вх. Д,
ет. 5, ап. 148, срещу Еленка Маринова Алексиева,
София, ж.к. Младост 1, бл. 1А, вх. 1, ет. 5, ап. 30.
Първо гражданско отделение, 000655/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2032/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Величка Неделчева Желязкова, Варна, кв.
Виница, ул. Александър Кръстев 12; Тодор Йовев
Тодоров, Варна, кв. Виница, ул. Александър Кръстев
10, срещу Венко Маринов Стоянов, Варна, ул. Обзор 36; Димитринка Христова Стоянова, Варна,
ул. Обзор 36.
Първо гражданско отделение, 000656/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
859/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Коста Пеев Костов чрез адвокат Пенев, Бургас,
ул. Александровска 91, ет. 1, срещу Милко Георгиев
Милчев чрез адвокат Тасков, Бургас, бул. Христо
Ботев 30, ет. 4; Красимир Георгиев Милчев чрез
адвокат Тасков, Бургас, бул. Христо Ботев 30, ет. 4;
Румяна Грозева Костова, Стара Загора, ул. Христо
Ботев 30, вх. А, ап. 29.
Първо гражданско отделение, 000767/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
496/2005 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Румянка Ангелова Илиева чрез адвокат
Илиев, Велико Търново, ул. Мармарлийска 14, ет. 1,
срещу Теменужка Ангелова Рашкова чрез адвокат
Бораджиев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1
А; Павлинка Дянкова Иванова чрез адвокат Христанова, Велико Търново, бул. България 2, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 000784/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3297/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Татяна Спасова Луканова, София, ул. Съборна
4, вх. А, ап. 5, ет. 2; Димитър Спасов Григоров,
София, ул. Любен Каравелов 53, срещу Димитър
Танев Иванов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1,
ет. 1; Йорданка Георгиева Караганчева, Сливен, кв.
Сините камъни, бл. 23, вх. А, ап. 7; Галина Динева
Стефанова, София, ж.к. Дружба, бл. 93, вх. А, ет. 4;
Красимир Динев Георгиев, Сливен, кв. Българка,
бл. 20, вх. В, ет. 4; Бина Танева Чакърова, с. Рогачи,
област София; Танка Танева Чолакова, Сливен, кв.
Даме Груев 2, бл. 31, вх. А.
Първо гражданско отделение, 000826/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
587/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Министерство на отбраната, София, ул. Дякон
Игнатий 3, срещу „Парк Граунд“ – ООД, чрез адвокат Славова, Бургас, ул. Шейново 3, ет. 4, стая 409.
Първо гражданско отделение, 001584/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Жива Иванова Фикова чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Адриана
Борисова Колищъркова чрез адвокат Михайловска,
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София, ул. Света София 8, ет. 3; Мария Петрова
Каназирска-Василева чрез адвокат Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Величка Георгиева
Лучева, София, бул. Христо Ботев 35, срещу Даниела
Лозарова Стрелкова чрез адвокат Вълчанов, София,
бул. Македония 10, вх. 2, ап. 12; Веселин Славчев
Васев чрез адвокат Савов, София, ул. Ген. Паренсов
51, втори надпартерен етаж; Юлия Петрова Васева
чрез адвокат Савов, София, ул. Ген. Паренсов 51,
втори надпартерен етаж; Александър Ясенов Васев
чрез адвокат Савов, София, ул. Ген. Паренсов 51,
втори надпартерен етаж.
Първо гражданско отделение, 001645/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
179/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Румяна Маринова Николова, с. Покрайна, област Видин, ул. Първа 18, срещу Евдоким Борисов
Митракиев, с. Покрайна, област Видин.
Първо гражданско отделение, 001814/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1973/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Златка Илиева Илиева чрез адвокат Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев 7, срещу Свилен
Василев Дуков чрез адвокат Жожева, Варна, бул.
Княз Борис Първи 115; Боянка Стоянова Илиева
чрез адвокат Димитриева, Варна, ул. Ген. Радко
Димитриев 7; Милан Илиев Миланов чрез адвокат
Димитриева, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 7.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, № 000779/2009
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 57/2009 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Карамфила Миткова Касабова чрез
адвокат Светлана Николова, Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 2, офис 8 – 8а, срещу Държавно горско
стопанство, с. Хвойна, област Смолян; Общинска
служба „Земеделие“, Чепеларе, ул. Беломорска 44 ;
Регионална дирекция по горите, Смолян, ул. Първи
май 2; Община Чепеларе, ул. Беломорска 44.
Второ гражданско отделение, № 000804/2009
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 379/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от Христина Любомирова Георгиева, с. Хераково,
община Божурище, махала Белица, срещу Верка
Атанасова Колева, София, ж.к. Люлин, бл. 981, вх. И,
ет. 5, ап. 228; Йордан Николов Йорданов, София,
ж.к. Люлин, бл. 981, вх. Б, ет. 6, ап. 44; Снежанка
Николова Велинова, София, ж.к. Люлин, бл. 231,
вх. Б, ет. 6, ап. 45; Адриянка Стоилова Божилова,
Божурище, ул. 3 март 2; Малинчо Стоилов Иванов,
Божурище, ул. Отец Паисиє 21.
Второ гражданско отделение, № 000058/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 491/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Йорданка Николова Костова чрез адвокат
Георги Цеков Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет.
2, стая 101; Славчо Николов Зографов чрез адвокат
Георги Цеков Николов, Добрич, бул. Добруджа 28,
ет. 2, стая 101; Галина Георгиева Зографова чрез
адвокат Георги Цеков Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 2, стая 101; Пламен Георгиев Зографов чрез адвокат Георги Цеков Николов, Добрич,
бул. Добруджа 28, ет. 2, стая 101, срещу Общинска
служба земеделие, Добрич, ул. Независимост 20;
Община Добрич, ул. България 12.
Второ гражданско отделение, № 000468/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 631/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, по-
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дадена от Стефан Василев Стефанов, чрез адвокат
Генчо Ганчев Гатев, Шумен, ул. Съединение 113,
ет. 2; Румяна Недкова Стефанова, чрез адвокат
Генчо Ганчев Гатев, Шумен, ул. Съединение 113,
ет. 2, срещу Владимир Вълчев Колев, чрез адвокат
Соня Иванова, Шумен, ул. Д. Войников 9 – 13,
кантора 11; Янка Станчева Кръстева, Шумен, ул.
Колю Фичето 4, вх. 1, ап. 18; Митко Станчев Лазаров, Шумен, ул. Цар Иван Александър 25, ап. 2;
Митко Станчев Лазаров, Шумен, ул. Цар Иван
Александър 44, приземен етаж; Росен Йорданов
Димитров, Шумен, ул. Алеко Константинов 11,
вх. 2, ет. 3, ап. 7; Соня Иванова Колева, Шумен,
ул. Люлебургас 3, ет. 3, ап. 13.
Второ гражданско отделение, № 000655/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 48/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Керана Иванова Иванова, София, кв. Хаджи
Димитър бл. 34, вх. А, ап. 27, срещу Емил Иванов
Иванов, с. Черноморец, област Бургас; Общинска
служба „Земеделие“, Созопол; Община Созопол.
Второ гражданско отделение, 000955/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
641/2006 по описа на ВКС, 1-во г. о., подадена от
Кръстина Асенова Тодорова чрез адвокат Котов,
София, ул. Московска 21, Ася Асенова Тодорова,
София, ул. Московска 21, срещу Стоян Иванов
Орозов чрез адвокат Красимир Руев, Кюстендил,
ул. Неофит Рилски 4, ет. 2; Емилия Първанова
Озорова чрез адвокат Красимир Руев, Кюстендил,
ул. Неофит Рилски 4, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000966/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1070/2008 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Донка Пенчева Минкова, Ловеч,
ул. Кирил и Методий 28В, вх. В, ап. 4; а) Донка
Пенчева Минкова, съдебен адрес, София, ул. Цар
Асен 64, ап. 4 – адвокат Цветелина Костадинова,
срещу Национална здравноосиг у рителна каса,
София, ул. Кричим 1.
Четвърто гражданско отделение, 000972/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Венцислав Иванов Иванов, с. Ценово, област Русе;
а) Венцислав Иванов Иванов чрез адвокат Светла
Костадинова, АК, Русе, бул. Славянска 18, ет. 2;
Анета Иванова Ирманова, с. Ценово, област Русе;
а) Анета Иванова Ирманова чрез адвокат Мариана
Рачева, АК, Русе, бул. Фердинанд 4, ет. 1, срещу
Йорданка Борисова Андреева чрез адвокат Лъчезар
Здравков Бакърджиев, АК, Бяла, област Русе, ул.
Хаджи Димитър 17.
Четвърто гражданско отделение, 000999/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
164/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Красимир Георгиев Павлов, Враца, ж.к. Сениче,
бл. 74, вход Б, ап. 25, ет. 5, срещу „Петрол“ – АД,
София, област София, бул. Черни връх 43, район
„Лозенец“.
Четвърто гражданско отделение, 001302/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
92/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Елена Благоева Георгиева, Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 17, срещу Агенция по
заетостта – София, бул. Дондуков 3; а) Агенция по
заетостта – София, чрез юрк. Васил Бойков Трендафилов, Благоевград, ул. Иван Михайлов 58, ет. 3.

С Т Р.

166

ДЪРЖАВЕН

Четвърто гражданско отделение, 001307/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
359/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил
и Методий“, гр. Велико Търново, област Велико
Търново, ул. Кефалов 2, срещу Жаклин Михайлова
Харалампиева -Павлова, служебен адрес, Велико
Търново, ул. Васил Левски 27, вх. Б, ет. 1, адвокат
Димана Димова; а) Жаклин Михайлова Харалампиева-Павлова, Велико Търново, ул. Оборище 2.
Четвърто гражданско отделение, 001898/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 713/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Петко Митков Тодоров чрез адвокат Стефан Гецов, Ловеч, ул. Ген.
Доброволски 12.
Четвърто гражданско отделение, № 001916/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 553/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Любомир Стефанов
Бояджиев, с. Бистрица, област София-град, ул. Цар
Асенов път 8.
НА 11.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, № 000712/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 89/2008 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Гергана Христова Христова чрез адвокат Катя Дончева, Дряново, ул. Христо Ботев 3;
Благовеста Христова Иванова чрез адвокат Катя
Дончева, Дряново, ул. Христо Ботев 3; Надежда
Иванова Абрашева чрез адвокат Катя Дончева,
Дряново, ул. Христо Ботев 3, срещу Пенчо Христов
Тодоров, с. Царева ливада, област Габрово; Христо
Пенчев Тодоров, с. Царева ливада, област Габрово;
Бонка Колева Тодорова, с. Царева ливада, област
Габрово; Николай Тодоров Христов, Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 314, вх. В, ет. 7, ап. 19; Николає Пенчев
Тодоров, с. Царева ливада, област Габрово.
Първо гражданско отделение, № 001367/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 30/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Елена Василева Кусерова, гр. Септември,
ул. Васил Левски 15; Николай Пенов Кусеров, гр.
Септември, ул. Васил Левски 15; Марийка Василева
Серафиева, гр. Септември, ул. Георги Сава Раковски 94; Марийка Василева Серафиева чрез адвокат
Стефан Димитров, Пазарджик, ул. Пейо Яворов 3,
партер – съдебен адрес, срещу Йорданка Стефанова
Благоева, гр. Септември, ул. Римски път 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, № 000960/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 778/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Тодорка Анастасова Стоянова чрез адвокат
Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав Варненчик
55, ет. 4, офис 412; Златко Анастасов Пантелеев
чрез адвокат Гинка Янкова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 4, офис 412, срещу Мария Костадинова Кузманова чрез адвокат Милена Нинова
със съдебен адрес Варна, ул. Солун 15; Димо Костадинов Димов чрез адвокат Милена Нинова, със
съдебен адрес Варна, ул. Солун 15.
Второ гражданско отделение, № 000985/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 162/2009 по описа на Окръжен съд Варна, по-
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дадена от Димитра Тодорова Янчева чрез адвокат
Елена Стратиева със съдебен адрес Варна, ул. Ангел
Кънчев 15, срещу Малинка Иванова Гочева, Варна,
ж.к. Младост, бл. 131, вх. 2, ет. 8, ап. 50; Стоян
Елисеев Гочев, Варна, ж.к. Младост, бл. 131, вх. 2,
ет. 8, ап. 50; Росинка Стоянова Ташева, Варна, ж.к.
Младост, бл. 131, вх. 2, ет. 8, ап. 50.
Второ гражданско отделение, 001019/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2009 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Бейджет Осман Афуз чрез адвокат Стоян
Николов, Силистра, ул. Отец Паисий 33; Ердинч
Бейджет Осман чрез адвокат Стоян Николов,
Силистра, ул. Отец Паисий 33; Севдинч Бейджет
Осман чрез адвокат Стоян Николов, Силистра, ул.
Отец Паисий 33, срещу Рамадан Асан Реджеб чрез
адвокат Веселка Димитрова, Силистра, ул. Христо
Ботев 23; Хатче Бейти Реджеб чрез адвокат Веселка
Димитрова, Силистра, ул. Христо Ботев 23.
Второ гражданско отделение, 001469/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
817/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Таня Димитрова Сеизова, Несебър, ул. Еделвайс
5, вх. Б, ет. 3; Петър Димитров Петмезов със съдебен адрес Стара Загора, ул. Захари Княжевски
81А, чрез адвокат Красимир Марков; Маргарита
Тодорова Станева-Петмезова със съдебен адрес
Стара Загора, ул. Захари Княжевски 81А, чрез
адвокат Красимир Марков.
Второ гражданско отделение, 000281/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2024/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Манчо Митев Катмъров, Пловдив,
ул. Пере Тошев 99, ет. 2, ап. 5; Анчи Полихронева
Катмърова, Пловдив, ул. Пере Тошев 99, ет. 2, ап. 5,
срещу „Силова електроника“ – ЕООД, Пловдив (в
ликвидация), чрез адвокат Петьо Василев Петков,
София, бул. Витоша 37, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 003049/2007 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2509/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Янко Огнянов Герасимов, София,
ж.к. Люлин, бл. 981, вх. Ж, ет. 3, ап. 169, срещу
Константин Петков Пеев, София, ж.к. Ив. Вазов,
бл. 72а, вх. В, ет. 6, ап. 59; Марийка Петрова Пеева,
София, ж.к. Ив. Вазов, бл. 72а, вх. В, ет. 6, ап. 59.
Трето гражданско отделение, 000971/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1397/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЖСК „Български художник“ чрез адвокат
Симеон Миков, София, ул. Димитър Трайкович 1,
вх. В, ет. 1, ап. 1, срещу Виктор Марко Таджер чрез
адвокат Евгения Дашина, София, ул. Христо Белчев
43 – партер; Марияна Йорданова Николова-Таджер
чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Христо
Белчев 43 – партер.
Трето гражданско отделение, 001208/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Добринка Стойчева Колева, Добрич, ул. Орфей 3,
вх. А, ап. 19, срещу Захари Томов Киряков, Добрич,
ул. Златен клас 8; Марийка Николова Кирякова,
Добрич, ул. Златен клас 8.
Трето гражданско отделение, 001327/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от СОУ „Трайко Симеонов“, Шумен, ул. Ген.
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Драгомиров 44 Б, срещу Светла Димитрова Патева
чрез адвокат Соня Григорова със съдебен адрес
Шумен, ул. Димитър Благоев 7, ет. 2, офис 1.
Трето гражданско отделение, № 001493/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2693/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу Радослав Георгиев Тодоров чрез
адвокат Асен Стоянов, София, ж.к. Лев Толстой, бл.
51, вх. А, ет. 14, ап. 83; Радослав Георгиев Тодоров,
София, ж.к. Свобода, бл. 3, вх. А, ет. 3, ап. 5.
Трето гражданско отделение, № 001565/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 177/2009 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Мина“, с. Стража, община Търговище,
срещу Мартин Илиянов Герасимов, Търговище, бул.
Митрополит Андрей 83, ет. 3, ап. 9.
Трето гражданско отделение, № 001740/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 205/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стоян Костадинов Желязков чрез адвокат
Юрий Димитров Митев, Добрич, ул. Независимост
14, офис 504, срещу Десислава Дикова Недялкова,
Бургас, ул. Цар Асен 47 – адвокат Камелия Коцева.
Трето гражданско отделение, № 001945/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1754/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Виктория Станимирова Дилова чрез
адвокат Стефан Петров със съдебен адрес Пловдив,
ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1, срещу „Дунапак
Родина“ – АД, чрез адвокат Недялка Печева, Пловдив, ул. Йаким Груев 38.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, № 003026/2007
по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2455/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Наим Ферадов Шабанов, Асеновград,
ул. Искра 49, срещу Люблена Николова Вучкова
чрез адвокат Васил Димитров Котруков, Асеновград,
област Пловдив, ул. Изложение 13; Пламен Николов
Донев чрез адвокат Васил Димитров Котруков,
Асеновград, ул. Изложение 13; Милка Борисова
Донева чрез адвокат Васил Димитров Котруков,
Асеновград, ул. Изложение 13; Люблена Николова
Вучкова, Асеновград, ул. Изложение 13, чрез адвокат Котруков; Пламен Николов Донев, Асеновград,
ул. Изложение 13, чрез адвокат Котруков; Милка
Борисова Донева, Асеновград, ул. Изложение 13,
чрез адвокат Котруков.
Четвърто гражданско отделение, № 002132/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр.д. № 1058/2007 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от ЕТ „Веселин Антонов Атанасов“ с фирма „Сака – Веселин Атанасов“, със съдебен адрес
Русе, бул. Цар Освободител 6, ет. 2, чрез адвокат
Кънев срещу Алтимир Андрианов Атанасов, Русе,
ул. Слави Щраков 1, вх. 3, ет. 7.
Четвърто гражданско отделение, № 001011/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2381/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Костадин Георгиев Атанасов, Варна,
кв. Трошево, бл. 10, ет. 11, ап. 56, срещу Антон
Щерев Диамандиев, Варна, местност Пчелина 26.
Четвърто гражданско отделение, № 001130/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 807/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
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дадена от Стефанка Петрова Ангелова чрез адвокат
Таня Динкова, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1,
офис 1, срещу „Денил дискрет“ – ООД, Пловдив,
ул. Скайлер 12, ет. 3, чрез адвокат Стоян Стойчев.
Четвърто гражданско отделение, № 001164/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 694/2008 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Атанас Спасов Ангелов, Перник, ул.
Георги Мамарчев 26/5, вх. Б; Окръжна прокуратура, Перник, ул. Търговска 37, срещу Община
Трън; Община Смолян и контролираща страна
Върховна касационна прокуратура, София, бул.
Витоша 2, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, № 001279/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 20/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Иван Стоянов Стоилов, с. Чавдар, ул. Тополница
4, област София, срещу „Челопеч Майнинг“ – ЕАД,
със съдебен адрес София, бул. Евлоги Георгиев 71,
вх. А, адвокат Детелин Линев.
НА 12.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, № 000511/2009
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 892/2008 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Ценка Николова Александрова чрез адвокат Цонев, Русе, пл. Хан Кубрат
1, комплекс Балкан, ет. 1, ст. 111, срещу Николай
Стойчев Николов чрез адвокат Минчев, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39; Емилия Михова
Стойчева чрез адвокат Минчев, Велико Търново,
ул. Цанко Церковски 39.
Първо гражданско отделение, № 001251/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 180/2008 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Димчо Маринов Лучев чрез адвокат
Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, срещу ЕТ
„Дочо Колев Ковачев“ с фирма „Дочо Ковачев“ чрез
адвокат Илиев, Троян, ул. Захари Стоянов 7, ет. 2,
офис 18; РПК „Стара планина“, Троян, ул. Раковски
53, и трето лице „Евърфреш“ – ООД, София, бул.
Цариградско шосе 47А, ет. 6.
Първо гражданско отделение, № 001281/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 307/2008 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Еларг фонд за земеделска земя“ – АДСИЦ, София, бул. Никола Вапцаров 16; Емил Чав
даров Иванов чрез адвокат Куюмджиев, София, ул.
Алабин 33, ТД, ет. 3, кантора 340А, срещу Мария
Николова Каменска, София, ж.к. Люлин, бл. 915,
вх. Д, ет. 6, ап. 108.
Първо гражданско отделение, № 001488/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1925/2008 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Камен Динчев Димитров чрез адвокат Величков, Варна, Княз Борис І № 115 (ДКС),
срещу Александър Георгиев Топалов чрез адвокат
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10; Галина
Иванова Топалова чрез адвокат Ташев, Варна, бул.
Владислав Варненчик 10.
Първо гражданско отделение, № 001572/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 546/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Лазар Тодоров Калайджиев, Банско,
ул. П. К. Яворов 4; Елена Георгиева Калайджиева,
Банско, ул. П. К. Яворов 4; Лазар Иванов Калайджиев, Банско, ул. П. К. Яворов 4; Елена Георгиева
Бистрина, Банско, ул. Яне Сандански 5, вх. А; Малин
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Иванов Бистрин, Банско, ул. Яне Сандански 5, вх. А,
срещу Райна Димитрова Хаджиева чрез адвокат
Евтимова, Благоевград, ул. Тодор Александров
47, ет. 3, офис 5; Йордана Димитрова Бръдешкова,
Банско, ул. Мингьо Тодев 32; Вела Георгиева Калайджиева, Банско, ул. Мингьо Тодев 3; Костадин
Георгиева Калайджиев, Банско, ул. Мингьо Тодев
32; Пиринка Михайлова Янева, Банско, ул. Мингьо
Тодев 3; Милуш Александров Сугарев, Банско, ул.
Мингьо Тодев 3; Иван Михайлов Сугарев, Банско,
ул. Мингьо Тодев 3.
Първо гражданско отделение, № 001603/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 4518/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елисавета Йорданова Наумова-Григорова чрез адвокат Ценов, София, ул. Княз Борис
І № 80; Христо Генадиев Григоров чрез адвокат
Хаджова, София, ул. Л. Кошут 33, срещу Лиляна
Димитрова Цолова-Бусева чрез адвокат Соколова,
София, ул. Евлоги Георгиев 67.
Първо гражданско отделение, № 001718/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1072/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Борис Николов Ангелов чрез адвокат
Бучкова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис
1; Елена Петрова Ангелова чрез адвокат Бучкова,
Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1; Димитрина Борисова Райкова чрез адвокат Бучкова,
Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1; Гергана
Тодорова Николова чрез адвокат Бучкова, Пловдив,
ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1, срещу Славка
Ангелова Караджова чрез адвокат Марков, Пловдив, ул. Антим І № 11; Борис Асенов Караджов
чрез адвокат Марков, Пловдив, ул. Антим І № 11.
Първо гражданско отделение, № 001920/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 246/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Радка Ангелова Петрова чрез адвокат
Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3, срещу
Общинска служба земеделие и гори Панчарево,
Панчарево, ул. Сини вир 2А; Столична община,
район „Панчарево“, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, № 001944/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 976/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Борис Николов Ангелов чрез адвокат
Бучкова, Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис
1; Елена Петрова Ангелова чрез адвокат Бучкова,
Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1; Димитрина Борисова Райкова чрез адвокат Бучкова,
Пловдив, ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1; Гергана
Тодорова Николова чрез адвокат Бучкова, Пловдив,
ул. Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1, срещу Петко Гърдев Стоев, Пловдив, ул. Ком 14; Нели Атанасова
Стоева, Пловдив, ул. Ком 14.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, № 000206/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 741/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Държавно ловно стопанство „Ракитово“, гр. Ракитово, ул. Ал. Стамболийски 2, срещу
„Компания за международен ловен туризъм“ – АД,
Батак, съдебен адрес София, ул. Шипченски проход
65, ет. 3, адвокат Пенчев.
Второ гражданско отделение, № 000333/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2184/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Зюмбюлка Венкова Андонова, София,
ж.к. Гео Милев, бл. 255, вх. Б, ет. 5, ап. 33; Лидия
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Венкова Беджова, София, ул. Проф. Маестро Милко
Милков 6 – 8, вх. Б, ап. 33, срещу Столична община,
София, ул. Московска 33; Илия Василев Господинов
чрез адвокат Димитър Циков, София, ул. Алабин
12, ет. 1; Веселин Николов Василев чрез адвокат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; Емил
Николов Василев чрез адвокат Димитър Циков,
София, ул. Алабин 12, ет. 1.
Второ гражданско отделение, № 000474/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 436/2009 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Ангелина Николова Дурева, София,
бул. Васил Левски 82А, ап. 3, чрез адвокат Таня
Велинова; Мария Николова Седянкова, София,
бул. Васил Левски 82А, ап. 3, чрез адвокат Таня
Велинова; Костадин Николов Ружинов, София, бул.
Васил Левски 82А, ап. 3, чрез адвокат Таня Велинова срещу Стана Манолова Ружинова, Смолян,
бул. България 3, ет. 1, ап. 10, чрез адвокат Лилян
Йосифов Сираков; Димитър Николов Ружинов,
Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10, чрез адвокат
Лилян Йосифов Сираков; Мария Петрова Ружинова,
Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10, чрез адвокат
Лилян Йосифов Сираков; Манол Николов Ружинов,
Смолян, бул. България 3, ет. 1, ап. 10, чрез адвокат
Лилян Йосифов Сираков.
Второ гражданско отделение, № 000765/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 455/2009 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Мурадие Нешед Шакир, с. Даскалово,
община Черноочене, област Кърджали; Бюлент
Хавнис Шакир, с. Даскалово, Община Черноочене,
област Кърджали; Берна Хавнис Дуран, с. Даскалово, община Черноочене, област Кърджали; Несрин
Хавнис Аптула, с. Даскалово, община Черноочене,
област Кърджали, срещу „Ками“ – ЕООД, Хасково,
ул. Заря 3, представлявано от Кирил Стоянов Вълчев.
Второ гражданско отделение, № 000815/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 648/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Генерална агенция България – Казанлък“ – ЕООД, чрез адвокат Джурков, Казанлък, ул.
Розова долина 4; „Евромакс 3“ – ООД, Казанлък,
чрез адвокат Джурков, Казанлък, ул. Розова долина 4, срещу Илиян Ангелов Дончев чрез адвокат
Горунска, Казанлък, ул. Св. Св. Кирил и Методий
12, ап. 4; Снежанка Спирдонова Дончева чрез
адвокат Горунска, Казанлък, ул. Св. Св. Кирил и
Методий 12, ап. 4.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, № 000729/2009
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 748/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Петров Греков, София, ж.к.
Люлин, бл. 224, вх. Б, ет. 7, ап. 43; Светослав Каменов Колев, София, ж.к. Света Троица, бл. 365,
вх. В, ет. 8, ап. 66; Десислава Каменова Колева,
София, ж.к. Света Троица, бл. 365, вх. В, ет. 8,
ап. 66, срещу Иванка Кръстева Нешева, Клисура,
ул. Козница 2.
Трето гражданско отделение, № 001204/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 744/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марио Григоров Георгиев, София, ж.к.
Люлин, ул. 503 бл. 542, вх. Б, ап. 27, срещу Марина
Цветанова Захариева, Банкя, ул. Юрий Гагарин 22.
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Трето гражданско отделение, № 001313/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 266/2009 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Чайкафарма висококачествените лекарства“ – АД, чрез изпълнителен директор Петя
Диновска, съдебен адрес София, бул. Г. М. Димитров 1, срещу Виолета Петрова Тонева-Милкова,
Добрич, ул. Стоил войвода 16, ет. 9, ап. 41.
Трето гражданско отделение, № 001351/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 181/2009 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,
Смолян, бул. България 97, срещу Венера Георгиева
Мерджанова, Смолян, ул. Възход 21.
Трето гражданско отделение, № 001620/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 453/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Цонко Цолов Цолов, София, ж.к. Стрелбище, бл. 9, вх. А, ап. 41, срещу Никола Христов
Орловски, с. Хубавене, област Враца.
Трето гражданско отделение, № 001711/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 289/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Георги Русев Петров чрез
адвокат Биляна Калчева, съдебен адрес Русе, ул.
Райко Даскалов 21, вх. Б, ет. 2, офис 7 – 8, срещу
Петко Николов Томитов, Русе, ул. Буров 6; „Многопрофилна болница за активно лечение“ – АД,
Русе, ул. Независимост 2.
Трето гражданско отделение, № 001746/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 462/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена от Добрина Микова Петкова чрез адвокат
Светлана Нейкова, съдебен адрес София, ул. 20
април 19, ет. 2, срещу ОУ „Васил Левски“, Ботев
град, ул. Княз Батенберг 14.
Трето гражданско отделение, № 000212/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1079/2008 по описа на Софийския градски съд,
подадена от Здравка Георгиева Баръмова чрез адвокат Георги Фотев, София, ул. Христо Белчев 2,
ет. 6, офис 28, срещу Тодор Динев Баръмов чрез
адвокат Камен Петров, София, ул. Траянова врата
20; Тодор Иванов Баръмов чрез адвокат Кристиана
Азманова, София, ул. Доспат 15.
Трето гражданско отделение, № 000242/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 382/2009 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Катя Иванова Събева, Стара Загора,
ул. Захари Княжески 73, ет. 1, ап. 1, съдебен адрес,
срещу Евгения Иванова Събева чрез адвокат Антоанета Йовчева, особен представител, Стара Загора,
ул. Цар Калоян 53, вх. А, ет. 3, ап. 6.
Трето гражданско отделение, № 000787/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 6/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Трифон Илиев Тихов чрез адвокат Недко
Колев, съдебен адрес с. Душево, община Севлиево,
ул. Димитър Колев 32, срещу Галина Владимирова
Николова чрез адвокат Москова, съдебен адрес
Севлиево, пл. Свобода 7, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, № 001940/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 233/2009 по описа на Окръжен съд Разград,
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подадена от Павлин Атанасов Павлов, Разград,
ул. Сан Стефано 28, срещу Кънчо Петков Кънев,
Разград, ул. Ген. Гурко 5; Йорданка Петкова Кънева,
Разград, ул. Ген. Гурко 5.
Четвърто гражданско отделение, № 000176/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2365/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Виктория Андонова Енева, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38 – адвокат Печева, срещу
„Цигарена фабрика Пловдив“ – ЕАД, чрез адвокат
Деяна Момчева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53,
ет. 2, кантора 7.
НА 13.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, № 000257/2009
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 149/2006 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Медия Юсеин Али чрез адвокат Т. Ванкова, Хасково, ул. В. Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Айлин
Али Енвер чрез адвокат Митко Пеев, Хасково, ул.
Преслав 24, ет. 2, офис 3; Елин Алексиев Евтимов
чрез адвокат Митко Пеев, Хасково, ул. Преслав 24,
ет. 2, офис 3, срещу Ганиме Юсеин Шакир, Хасково,
ул. Недялка Симеонова 1; Жуляй Фахри Шакир,
София, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 19.
Първо гражданско отделение, № 002317/2008
по описа на второ гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 679/2006 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Тодорка Димитрова Папазова чрез
адвокат Ирина Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Донка Александрова Папазова чрез
адвокат Ир. Молерова, София, ул. Граф Игнатиев
45, ет. 1; Богдана Ботева Караиванова чрез адвокат
Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Йорданка Василева Хачатурян чрез адвокат Молерова,
София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 1; Йорданка Василева Хачатурян чрез адвокат Молерова, София, ул.
Граф Игнатиев 45, ет. 1, срещу „Севт“ – АД, чрез
адвокат Румяна Бечева, Казанлък, ул. Ген. Гурко
54, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, № 001688/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1026/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Маргарита Иванова Бояджиева чрез адвокат
Петров, Варна, ул. Цар Симеон първи 6 А, ет. 3;
Софка Христова Любчева чрез адвокат Костов,
Варна, ул. Страхил войвода 22, ет. 7, ап. 21; Иван
Николов Панайотов чрез адвокат Костов, Варна, ул.
Страхил войвода 22, ет. 7, ап. 21; Димитър Николов
Христов чрез адвокат Костов, Варна, ул. Страхил
войвода 22, ет. 7, ап. 21; Никола Панайотов Николов
чрез адвокат Костов, Варна, ул. Страхил войвода
22, ет. 7, ап. 21; Тихомир Панайотов Николов чрез
адвокат Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ет. 7, ап. 21, срещу Красен Николов Димитров чрез
адвокат Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик
10; Снежанка Димитрова Димитрова чрез адвокат
Ташев, Варна, бул. Владислав Варненчик 10; Алекси
Иванов Алексиев, Варна, ул. Доктор Желязкова 33,
ет. 1, ап. 55; Диана Панова Панова чрез адвокат
Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21.
Първо гражданско отделение, № 001744/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 677/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Георги Кирилов Нешев, Благоевград,
ж.к. Еленово, бл. 201, вх. Г, ет. 1, ап. 1; Елена Ки-
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рилова Попова, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 201,
вх. Г, ет. 1, ап. 1; Стоян Кирилов Нешев чрез адвокат Рупова, гр. Дупница, ул. Венелин 53, срещу
Анастасия Тодорова Тенекеджиева, Благоевград,
ул. Св. Св. Кирил и Методий 12, вх. Б, ет. 2, ап. 6.
Първо гражданско отделение, № 001790/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 15/2009 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Петър Данев Ненов, с. Младово, община
Сливен, срещу Момка Данева Дякова, Сливен, ул.
Михаил Чайковски 11, вх. А, ап. 3.
Първо гражданско отделение, № 001848/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3323/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Добринка Ангелова Георгиева, София,
ж.к. Надежда 4, ул. Братя Шкорпил 5, срещу Анка
Цветкова Станоева, София, ж.к. Гео Милев, бл. 212,
вх. А, ет. 6, ап. 10; Анна Василева Апостолова,
София, ул. 32 (Враждебна) 12; Общинска служба
„Земеделие“ – Кремиковци, София, кв. Ботунец,
и контролираща страна Столична община, София,
ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, № 000048/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 433/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Община Кюстендил, ул. Велбъжд 1,
срещу Васил Живков Живков чрез адвокат Мархолева, София, ул. Шипка 37; Павлина Александрова
Починкова-Попниколова чрез адвокат Симеонка
Манова, К юстендил, А К – К юстендил; Ж ивко
Александров Починков чрез адвокат Мархолева,
София, ул. Шипка 37.
Първо гражданско отделение, № 000065/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 158/2009 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Николає Атанасов Христов чрез адвокат
Ирена Русчева, Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис
2, срещу Виолета Стефанова Дякова, Силистра, бул.
Македония 148, ет. 8, ап. 23.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, № 001396/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 156/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена от Гена Илиева Сотирова, София, ул. Св.
Климент 53, срещу Розка Манолова Ерменкова,
София, ж.к. Обеля 2, бл. 245, вх. В, ет. 7, ап. 67;
Любен Асенов Григоров, гр. Костинброд, ул. Обединена 67; Петър Асенов Григоров, гр. Костинброд,
ул. Обединена 67.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, № 001312/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 915/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Цветан Ангелов Зангеров чрез адвокат
С. Гърбев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1, срещу
„Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот, ул. Иван Вазов 1.
Трето гражданско отделение, № 001330/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 377/2009 по описа на Окръжен съд София, подадена от „Челопеч Майнинг“ – ЕАД, чрез адвокат
Д. Линев, София, бул. Евлоги Георгиев 71, вх. А,
ет. 3, срещу Юлий Симеонов Симеонов, София,
ж.к. Люлин, бл. 705, ап. 46.
Трето гражданско отделение, № 001406/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 86/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подаде-
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на от Николає Иванов Ганчовски чрез адвокат М.
Пушева, Бургас, ул. Ген. Гурко 18, ет. 3, срещу Министерството на отбраната, поделение 38090, Варна.
Трето гражданско отделение, № 001766/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1322/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Георги Киров Брандийски чрез адвокат
Б. Печева, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, срещу
„Цигарена фабрика Пловдив“ – ЕАД, Пловдив, ул.
Авксентий Велешки 23.
Трето гражданско отделение, № 001838/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 307/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Стефан Иванов Пейчев, София,
кв. Връждебна, ул. 58 № 12; Катя Стоянова Пейчева,
София, кв. Враждебна, ул. 58 № 12, срещу Янко
Димитров Стайков, Павликени, пл. Свобода 24,
ет. 1, стая 12.
Трето гражданско отделение, № 000103/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2132/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
пода дена от Тех ническ и у ниверситет, филиа л
Пловдив, Пловдив, ул. Ц. Дюстабанов 25, срещу
Тодор Василев Кузманов, Пловдив, ул. Белмекен 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, № 004852/2008
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 225/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Иван Баев Стайков, с. Роза, област Ямбол,
ул. Рила 6; Байчо Иванов Баев, Ямбол, ул. Крали
Марко, бл. 82, вх. Б, ап. 51; Донка Иванова Костова,
Пловдив, ж.к. Тракия 289, вх. А, ет. 4, ап. 15, срещу
Общинска служба земеделие и гори „Тунджа – Ямбол“ – Ямбол, и страна Община Ямбол.
Четвърто гражданско отделение, № 000114/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 274/2008 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от „Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД,
Бургас, Северна промишлена зона, срещу Емилия
Кирилова Хаджиатанасова, Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 4, ет. 5, ап. 29.
Четвърто гражданско отделение, № 000280/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 2680/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Градски траспорт – Пловдив“ – АД,
Пловдив, чрез адвокат Теодора Филипова, Пловдив,
ул. Димитър Стамболов 2, срещу Димитър Александров Караиванов чрез адвокат Петър Юруков,
Пловдив, ул. Македония 2, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, № 000557/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 687/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Ангел Милков Радулов чрез адвокати
Ирина Попова и Надежда Ковачева, София, ул. Граф
Игнатиев 36, партер, срещу „Балканстрой“ – АД,
Разлог, ул. Бяла река 12.
Четвърто гражданско отделение, № 000617/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 231/2008 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Тодор Великов Тодоров, Добрич, ул.
Опълченец, Димитър Ковачев 23, вх. Г, ет. 2, ап. 6,
срещу Иван Георгиев Господинов, с. Телериг, област Добрич.
Четвърто гражданско отделение, № 000681/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 99/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, по
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дадена от „СОМАТ“ – АД, клон Видин, Северна
промишлена зона 3700, срещу Николай Пенев Анев,
Монтана, ж.к. Изгрев, бл. 5, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, № 000887/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1966/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стефан Лазаров Георгиев чрез адвокат
Марияна Пушева, съдебен адрес Бургас, ул. Ген.
Гурко 18, ет. 3, срещу Министерството на отбраната
на Република България, Поделение 38090, Варна.
Четвърто гражданско отделение, № 000931/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 52/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Мати (Мазал) БарутчиеваФренкел чрез адвокат Борис Панов, съдебен адрес
Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Симон Нисим Барутчиев чрез адвокат Борис Панов, съдебен
адрес Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Ривка
(Рива) Аронов чрез адвокат Борис Панов, съдебен
адрес Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3; Исаак
Хаим Израел чрез адвокат Борис Панов, съдебен
адрес Русе, ул. Ангел Кънчев 16, ет. 2, ап. 3, срещу
„Дунарит“ – АД, Русе.
Четвърто гражданско отделение, № 001052/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 70/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Лъчезар Теодоров Пеев, Варна, ул. Ал. Дякович
45, ет. 4, чрез адвокат Величка Джамбазова, срещу Цвета Димитрова Димова със съдебен адрес
София, бул. Евлоги Георгиев 32, ет. 2, чрез адвокат София Разбойникова и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“, Казанлък, ул.
Ал. Батенберг 4.
НА 14.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, № 000371/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 570/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Макс“ – ООД, чрез адвокат Младенов,
Плевен, ул. Катя Попова 2, офис 19, срещу Пламен Георгиев Донев, Пловдив, ул. Хан Аспарух 3;
Борис Георгиев Донев, Пловдив, ул. Хан Аспарух
3; Христо Владимиров Балабанов, Плевен, ул.
Шипка 26, вх. А, ап. 11; Елена Стоянова Балабанова, Плевен, ул. Шипка 26, вх. А, ап. 11; Лиляна
Борисова Джамбова, Пловдив, ул. Добрин Петков
14; Катя Янкова Донева, Пловдив, ул. Хан Аспарух
3; Община Плевен; Областен управител на област
с административен център Плевен; държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. Св.
Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, № 000432/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 276/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена от Георги Димитров Христов чрез адвокат
Христов, София, ул. Св. София 8, ет. 2, срещу
Къна Чанева Стоянова чрез адвокат Ангелова,
гр. Сливница, ул. Патриарх Евтимий 14; Христо
Димитров Христов, София, ж.к. Захарна фабрика,
бл. 45, вх. А, ет. 4, ап. 11.
Първо гражданско отделение, № 000450/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 1302/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Катерина Василева Секулова,
Благоевград, ул. Свети Димитър Солунски 16, ап. 8;
Христина Георгиева Николова, Благоевград, ул. Свети Димитър Солунски 16, ап. 8; Веселка Георгиева
Илова, Ихтиман, ул. Георги Раковски 64, срещу
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Николай Димитров Янчев, Благоевград, ул. Васил
Левски 14; Милка Борисова Янчева, Благоевград,
ул. Васил Левски 14.
Първо гражданско отделение, № 000810/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 47/2009 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от „Е. ОН България мрежи“ – АД, Варна, чрез
адвокат Борислав Кьопсалиев, Габрово, ул. Успех
1 – съдебен адрес, срещу Тенчо Димитров Манев
чрез адвокат Радка Балтова, Габрово, ул. Скобелевска 28А, ап. 1 – съдебен адрес; Румяна Иванова
Манава чрез адвокат Радка Балтова, Габрово, ул.
Скобелевска 28А, ет. 1 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, № 000957/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 607/2008 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Цонка Тодорова Ежева, Смолян, ул.
Добри Чинтулов 12; Руска Тодорова Искилиева,
Смолян, кв. Райково, ул. Деспот Слав 8, срещу
ОС „Земеделие и гори“, Смолян, бул. България 12;
Община Смолян; Държавно лесничейство, Смолян,
бул. България 83; Регионално управление на горите,
Смолян, ул. Първи має 2.
Първо гражданско отделение, № 001521/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.д.
№ 3649/2001 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Елена Маринова Вълкова, София,
бул. Скобелев 10, ет. 3, ап. 8; Богдана Костова
Вълкова, София, бул. Скобелев 10, ет. 3, ап. 8,
срещу Соня Норайр Митова чрез пълномощник
Кеворк Тавитян, София, ж.к. Дружба 2, бл. 306,
вх. Б, ет. 5, ап. 42; Такухи Зарех Тавитян чрез
адвокат Вълкова, София, кв. Лозенец, ул. Равнец
1, вх. 1, ет. 1, ап. 1; Никола Радев Василев чрез
адвокат Вълкова, София, кв. Лозенец, ул. Равнец
1, вх. 1, ет. 1, ап. 1; Марио Николов Василев чрез
адвокат Вълкова, София, кв. Лозенец, ул. Равнец
1, вх. 1, ет. 1, ап. 1; Киркор Артин Нахабедян чрез
адвокат Вълкова, София, кв. Лозенец, ул. Равнец
1, вх. 1, ет. 1, ап. 1; Иванка Киркор Нахабедян,
Пловдив, кв. Филипово 17, ет. 4, ап. 67; Никола
Артин Нахабедян, Пловдив, кв. Филипово 17, ет. 4,
ап. 67; Мириам Артин Филипова, Хасково, бул.
България 170, вх. Г, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 001791/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2629/2003 по описа на Апелативен съд София, подадена от Славка Тодорова Мещерска чрез адвокат
Кънев, София, ул. Д-р Вълкович 8, ет. 1; Антони
Минков Тодоров чрез адвокат Кънев, София, ул.
Д-р Вълкович 8, ет. 1; Юлита Минкова Сотирова
чрез адвокат Кънев, София, ул. Д-р Вълкович 8,
ет. 1; София Стефанова Вранчева чрез адвокат
Кънев, София, ул. Д-р Вълкович 8, ет. 1; Марияна
Николова Гунева-Вебер чрез адвокат Кънев, София,
ул. Д-р Вълкович 8, ет. 1; Кирил Николов Гунев
чрез адвокат Кънев, София, ул. Д-р Вълкович 8,
ет. 1; Богдана Петрова Антова-Гунева чрез адвокат
Кънев, София, ул. Д-р Вълкович 8, ет. 1; Милка
Владимирова Михайлова чрез адвокат Кънев, София, ул. Д-р Вълкович 8, ет. 1; Светлозара Тодорова
Михайлова чрез адвокат Кънев, София, ул. Д-р
Вълкович 8, ет. 1; Лиляна Тенева Тодорова чрез
адвокат Кънев, София, ул. Д-р Вълкович 8, ет. 1,
срещу „Хранителни стоки“ – АД, София, ул. Константин Фотинов 2; „Авеста трейд“ – АД, София,
ул. Джеймс Баучер 83 – 85; „Сирена – 98“ – АД,
София, ул. Владайска река 108; „Илина 98“ – АД,
София, ул. Иглика 4.

С Т Р.

172

ДЪРЖАВЕН

Първо гражданско отделение, 001831/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1403/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Атанас Тодоров Янакиев чрез адвокат Чаков,
Варна, ул. Кавала 5, ет. 1, ап. 2, срещу Хайдер
Сюлейман Зейнал чрез адвокат Карабоев, Варна,
ул. Петър Парчевич 3.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000844/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Лиляна Константинова Грашнова чрез
адвокат Илия Златев със съдебен адрес, Варна,
бул. Владислав 277, адм. сграда „Елпром“ – АД,
ет. 4, стая 22; Янка Цочева Младенова чрез адвокат Илия Златев със съдебен адрес Варна, бул.
Владислав 277, адм. сграда „Елпром“ – АД, ет. 4,
стая 22; Гриша Цочев Грашнов чрез адвокат Илия
Златев със съдебен адрес Варна, бул. Владислав 277,
адм. сграда „Елпром“ – АД, ет. 4, стая 22; Георги
Панайотов Младенов чрез адвокат Илия Златев
със съдебен адрес Варна, бул. Владислав 277, адм.
сграда „Елпром“ – АД, ет. 4, стая 22, срещу Вълко
Проданов Ангелов, действащ чрез настойника си
Маринка Вълканова Ангелова със съдебен адрес,
Варна, ул. Ангел Кънчев 15, чрез адвокат Елена
Стратиева; Марийка Проданова Янева със съдебен
адрес Варна, ул. Ангел Кънчев 15, чрез адвокат
Елена Стратиева; Зафирка Стефанова Ангелова
със съдебен адрес Варна, ул. Ангел Кънчев 15,
чрез адвокат Елена Стратиева; Калинка Стоянова
Иванова със съдебен адрес Варна, ул. Ангел Кънчев
15, чрез адвокат Елена Стратиева.
Второ гражданско отделение, 000962/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2002 по описа на Окръжен съд Перник, подадена
от Димитър Сергиев Пенев, София, ул. Войводово 3,
срещу Екатерина Николова Дамянова, София, ж.к.
Емил Марков, бл. 250, вх. В; Донка Събева Михова,
Габрово, ул. Тракия, бл. 38, вх. А, ап. 3; Красимир
Петров Галев, Габрово, ул. Тракия, бл. 38, вх. А,
ап. 3; Парашкева Петрова Овчарова, Габрово, ул.
Тракия, бл. 38, вх. А, ап. 3; Анани Галев Михов,
с. Долна Диканя, област Перник; Верка Лазарова
Колева, София, ул. Славище 15; Воин Любомиров
Кръстев, гр. Банкя, ул. Зора 4; Кирил Сергиев
Пенев, София, ж. к. Модерно предградие, бл. 8,
ет. 6, ап. 68; Василка Сергиева Виткова, София,
ул. Славище 15; Павлина Сергиева Пенева, София,
ул. Сан Стефано, бл. 2, вх. В; Снежана Ценкова
Янчева, София, ж.к. Хиподрума, бл. 143, вх. Б,
ет. 7, ап. 61; Станислав Ценков Янчев, София, ул.
Дюлински проход, бл. 32, вх. В, ап. 51; Никифор
А лександров Никифоров, София, ж.к. Люлин,
бл. 917, вх. А, еп. 2, ап. 3; Райна Рангелова Ботева,
с. Долна Диканя, област Перник; Петър Ананиев
Чупетловски, София, ж.к. Младост 1, бл. 67, вх. 3,
ет. 3, ап. 57; Лиляна Петрова Найденова, с. Чепинци, област София; Ангел Петров Чупетловски,
София, ж. к. Младост 1, бл. 67, вх. 3, ет. 3, ап. 57;
Борислав Спасов Горолов, с. Долна Диканя, област
Перник; Джурджа Спасова Палпурина, с. Долна
Диканя, област Перник; Емилия Ванчева Новакова, с. Световрачене, ул. Железопътна 1; Христина
Ванчева Стоимеонова, Радомир, ул. Рилска 18;
Янка Йорданова Ковачева, София, ж.к. Младост 1,
бл. 100, вх. Ж, ет. 6, ап. 116; Веселинка Михайлова
Сарайдарова, София, ж. к. Младост 1, бл. 88А,
вх. Г, ет. 7, ап. 89; Валентина Николова Матеева,
София, ж. к. Младост 2, бл. 206, вх. 1, ет. 3, ап. 5.
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Второ гражданско отделение, 004325/2008 по
описа на 5-о гр. на ВКС, по касационна жалба
срещу решението по гр. дело 2018/2007 по описа на
Апелативен съд София, подадена от Росица Мирчева
Якимова София, ж. к. Дианабад, бл. 5, вх. В, ет. 4,
ап. 50; а) Росица Мирчева Якимова чрез адвокат
Силвия Стоева Цветкова, София, ул. Ив. Денкоглу
15-Б, ет. 1, срещу Стоян Емилов Васев, София, ж. к.
Младост 4, бл. 415, вх. 2, ет. 6, ап. 18; Стоян Емилов
Васев, със съдебен адрес, София, ул. Антим І, бл. 2,
вх. В, ап. 68, чрез адвокат Добромир Грозев; Андреє
Емилов Васев, София, ж. к. Младост 4, бл. 415, вх. 2,
ет. 6, ап. 18; Марианна Емилова Васева-Стойчева,
София, ж. к. Младост 1, бл. 46, вх. 5, ет. 2, ап. 76;
Марианна Емилова Васева-Стойчева със съдебен
адрес, София, ул. Антим І, бл. 2, вх. В, ап. 68, чрез
адвокат Добромир Грозев.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001832/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1387/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ивайло Христов Костов чрез адвокати
Румен Гарчев и Ясна Ставрева със съдебен адрес
София, ул. Любен Каравелов 22, партер, срещу
Десислава Цветкова Павлова, София, бул. Черни
връх 8, бл. 4, вх. А, ет. 4, ап. 8.
Трето гражданско отделение, 000254/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
489/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Саафет Исметова Мехмедова чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, срещу
Община Летница.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 001036/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
136/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Сение Исмаилова Мехмедова чрез адвокат Мариана
Тодорова Димитрова, Русе, област Русе, ул. Велико
Търново 5, подн. А, ет. 1, срещу Ниязи Исмаилов
Мехмедов чрез адвокат Мария Стоилова Досева,
Русе, област Русе, к-с Балкан, ет. 1, стая 104.
Четвърто гражданско отделение, 001060/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
90/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Земеделска кооперация „Пищиговска
земя“, с. Пищигово, област Пазарджик, срещу
Рашко Асенов Мечтанов, с. Крали Марко, област
Пазарджик.
Четвърто гражданско отделение, 001080/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „Офис експерт“ – ООД, съдебен адрес,
Русе, ул. Борисова 8, ет. 3, чрез адвокат Светлин
Иванов Коларов; а) „Офис експерт“ – ООД, София,
ж. к. Дружба, ул. Илия Бешков 12, срещу Градска
потребителна кооперация „Наркооп“ – гр. Бяла,
ул. Стефан Стамболов 46.
Четвърто гражданско отделение, 001388/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2776/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Адриан Панайотов Чолаков чрез адвокат
Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25, срещу
„Дьолер България“ – ООД, София, ул. А лфред
Нобел 2, вх. В, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 001394/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2544/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иван Спиров Точилов, с. Загражден, област
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Плевен; Параскева Янкова Точилова, с. Загражден,
област Плевен, срещу Емилия Николова Гьошева,
съдебен адрес София, ул. Хан Крум 18, ет. 1, ап. 7,
адвокат Юлия Роджери; Филип Любомиров Александров, София, ж. к. Младост 2, бл. 207, вх. В,
ет. 6, ап. 41.
Четвърто гражданско отделение, 000086/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2212/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерството на отбраната, поделение
24140 – с. Саранци, чрез юрисконсулт Александра
Иванова Маркова, с. Негушево, област София, под.
52370, п. к. 2123, срещу Иван Стефанов Иванов чрез
адвокат Владимир Калудин, АК – София, ул. Граф
Игнатиев 12, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 000091/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
819/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Проучване и добив на нефт и газ“ – АД,
София, чрез юрисконсулт Сашка Асенова Грънчарова, София, бул. Ситняково 23, срещу Красимир
Цветанов Дильовски чрез адвокат Валя Петкова,
Плевен, ул. Ресен 8А.
НА 18.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001433/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2682/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Георги Димитров Делев чрез адвокат
Велкова, Пловдив, бул. Шести септември 169, ет. 3,
срещу София Йорданова Делева чрез адвокат Каварджикова, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 4, кантора
113; София Йорданова Делева, гр. Перущица, ул.
Трети март 6а.
Първо гражданско отделение, 001485/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1523/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лидия Първанова Христова чрез адвокат
Тодорова, София, ул. Оборище 131, вх. Б, срещу Никола Христов Войняговски, София, ул. Цар Самуил
159, ет. 1; Силвия Първанова Христова-Войняговска,
София, ул. Цар Самуил 159, ет. 1; Първан Христов
Войняговски, София, ул. Цар Самуил 159, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 001506/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
349/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Станка Стоянова Кожухарова, Варна, кв. Виница,
ул. Ангел Главчев 16, ет. 2, срещу Иван Пенчев
Иванов чрез адвокат Николай Ташев, Варна, бул.
Владислав Варненчик 10 – съдебен адрес.
Първо гражданско отделение, 001539/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
96/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Окръжен кооперативен съюз, Шумен, бул.
Славянски 24, срещу Ивайло Иванов Кайряков, гр.
Смядово, ул. Славянска 47.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000748/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от „Рум Ойл“ – ООД, чрез адвокат Виктор Христов
Велчев, Ботевград, ул. Гурко 21, срещу Николай
Иванов Петров, Ботевград, ул. Преслав 38; Маринчо
Иванов Петров, Ботевград, ул. Преслав 38.
Второ гра ж данско отделение, 0 0 0828/20 09
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 438/2008 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Михаил Георгиев Янев, Бургас, ж.к.
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Меден рудник, бл. 421, вх. Л, ет. 3; Никола Стоев
Вълчанов, Бургас, ул. Цар Самуил 15, вх. Б, ет. 4,
срещу Общинска служба „Земеделие“, гр. Созопол;
Община Созопол.
Второ гражданско отделение, 000913/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Валентина Йовкова Вълкова чрез адвокат
Магдалена Павлова Колева, Димитровград, ул.
Цар Борис І № 7, ет. 2, офис 3; Людмил Динков
Сапунджиев, представляван от законния си представител Валентина Йовкова Вълкова, чрез адвокат
Магдалена Павлова Колева, Димитровград, ул. Цар
Борис І № 7, ет. 2, офис 3, срещу Динко Маринов
Сапунджиев чрез адвокат Надежда Стоянова със
съдебен адрес Хасково, бул. България 146, вх. Б, ет. 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001225/2009 по
описа на трето гражданско отделение, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2593/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Мая Радославова Кръстева, гр. Рила, ул. Димитър
Благоев 5; Мая Радославова Кръстева чрез адвокат
Николай Николов със съдебен адрес София, ул.
Ангел Кънчев 2, ет. 2, офис 210, срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17, и трето
лице „Ивана – 66“ – ООД, Благоевград, ул. Полк.
Дрангов 14.
Трето гражданско отделение, 000923/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3276/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Юробанк и Еф Джи България“ – АД,
София, бул. Цар Освободител 14, срещу Боряна
Илиева Бойчева, Стара Загора, ул. Иван Вазов,
бл. 7, ап. 20.
Трето гражданско отделение, 001975/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1194/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Димитър Петров Петров, Кюстендил, ПК
2500, ул. Добрич 2г, вх. Б, срещу Управление „Пътни
такси и разрешителни“ към Изпълнителна агенция
„Пътища“, София, бул. Македония 3; Изпълнителна
агенция „Пътища“, София, бул. Македония 3.
Трето гражданско отделение, 000054/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Върховната касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2, срещу Калин Павлов
Богданов чрез служебния му адвокат Данчо Чонов,
Троян, ул. Христо Ботев 196.
Трето гражданско отделение, 000646/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3952/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Васил Георгиев Сарачев, София, бул.
Христо Ботев 18, срещу Мара Миньова Фильова,
София, ж. к. Сердика, бл. 17, вх. 1, ет. 1; Цветко
Николов Фильов, София, ж.к. Сердика, бл. 17,
вх. 1, ет. 1; Борис Радославов Александров чрез
особен представител адвокат Монев, София, бул.
Македония, 10, вх. А, ет. 1, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 004376/2008
по описа на първо гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от Зоя Апостолова Асенова, гр. Сливница,
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ул. Захари Стоянов 16, срещу Валентина Илиева
Резашка, София, ж.к. Люлин, ул. 617, бл. 623, вх. Д,
ет. 3, ап. 97; Димитрина Стоянова Иванова, с. Драготинци, община Сливница; Милка Любомирова
Апостолова, София, ж.к. Стрелбище, ул. Червена
роза, бл. 36, вх. Д, ет. 3, сем. Чупеви; Божура Николова Апостолова, с. Драготинци, община Сливница;
Антоанета Апостолова Пеева, с. Крушари, област
Добрич; Пламен Славчев Стоянов, София, ж. к.
Левски – Зона Г, № 29, вх. Г, ет. 9, ап. 115; Николай
Славчев Стоянов, София, район „Слатина“, ж. к.
Христо Смирненски № 002А, вх. Г, ет. 1, ап. 70;
Виолета Стоянова Тотова, София, ж. к. Слатина,
бл. 2А, вх. Г, ет. 6, ап. 86; Емилия Йосифова Вълчева, София, ж. к. Гоце Делчев, ул. Бадемова гора,
бл. 41А, вх. В, ет. 5, ап. 61; Лиляна Иванова Апостолова, София, ж.к. Люлин, ул. 617, бл 623, вх. Д,
ет. 3, ап. 97; Теменужка Добрева Стоянова, София,
ж.к. Люлин, бл. 511, вх. А, ет. 3, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 005304/2008
по описа на четвърто гражданско отделение на
ВКС, по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 4504/2003 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Пенка Александрова Панушева,
София, ул. Черноризец Храбър 3, ет. 7, ап. 30;
Димитър Иванов Маджаров, София, ж.к. Борово,
бл. 216, вх. Е, ап. 103; Нина Илиева Маджарова,
София, ж.к. Люлин, бл. 4, вх. А, ет. 2, ап. 9; Камелия
Илиева Цветанова, София, район 17 – „Витоша“,
ул. Байкал 10.
Четвърто гражданско отделение, 001132/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
590/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Здравка Мирчева Хаджиева, Балчик, ул.
Черни връх 12, срещу Средно общообразователно
училище „Христо Ботев“, Балчик, ул. Ген. Попов
20, чрез адвокат Никола Гунчев.
Четвърто гражданско отделение, 001206/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2327/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Стойка Николова Димова, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 27, срещу Столичната дирекция
на вътрешните работи, София, ул. Антим І № 5.
Четвърто гражданско отделение, 001389/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
886/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Димитър Кирилов Ризов, Благоевград,
ж. к. Ален мак, бл. 41, ет. 1, ап. 2; Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 000013/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
415/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от
Димитър Енчев Димитров, Русе, бул. Мидия – Енос
4, бл. Вела, вх. В; Димитър Енчев Димитров, чрез
адвокат Татяна Везирова, Русе, ул. Александровска
80, срещу Галин Андреев Ганев чрез адвокат Биляна
Симеонова, Русе, ул. Иван Ведър 16, бл. 2, вх. А.
Първо търговско отделение, 000074/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3760/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Застрахователна компания „Армеец“,
София, ул. Стефан Караджа 2, срещу „ДЗИ – Общо
застраховане“ – АД, чрез адвокат Виктория Германова, София, ул. Георги Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 000090/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
452/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Тера Инкогнита“ – ООД, с управител
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Лилия Белчева, София, ул. Янтра 16, ап. 8; „Тера
Инкогнита“ – ООД, с управител Лилия Белчева
чрез адвокат Диана Димитрова, София, ул. Лавеле
32, ет. 5, офис 5, срещу „Фастав Дивелопмент България“ – ЕООД, чрез адвокат Росица Байракова,
София, бул. Македония 19, вх. Б.
Първо търговско отделение, 000242/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
928/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Софарма“ – АД, с изпълнителен директор Огнян Иванов Донев, София, бул. Илиянско
шосе 16; „Софарма“ – АД, с изпълнителен директор
Огнян Иванов Донев, чрез адвокат Венелин Гачев,
София, ул. Хан Крум 19, срещу „Мегатрейд“ – ЕООД,
Карлово, в несъстоятелност, със синдик Ралица
Пламенова Топчиева, София, ул. Солунска 41,
ет. 2, ап. 7; Ралица Пламенова Топчиева синдик на
„Мегатрейд“ – ЕООД, в несъстоятелност, София,
ул. Солунска 41, ет. 2, ап. 7; „Мегатрейд“ – ЕООД,
в несъстоятелност, чрез Иван Стефанов Христов,
Карлово, ул. Двадесети юли 1.
НА 19.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000714/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8; „ЕВН България
Електроразпределение“ – АД, Пловдив, ул. Хр. Г.
Данов 37, срещу „ЕМП“ – ЕООД, в несъстоятелност,
чрез адвокат Гонев, с. Марково, област Пловдив,
съд. адрес ул. Мир 2; „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8; „ЕВН
България Електроразпределение“ – АД, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37.
Първо гражданско отделение, 001140/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
57/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Община Добрич, ул. България 12, срещу Сдружение с общественополезна дейност „Туристическо
дружество Добротица“ чрез адвокат Добрин Добрев,
Добрич, ул. Независимост 14, офис 306.
Първо гражданско отделение, 001240/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2227/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Живко Петров Петров чрез адвокат Стоянова,
Варна, бул. Владислав Варненчик 55, ет. 4, офис 17,
срещу Петя Александрова Ямболова чрез адвокат
Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев ж. кар
№ 53, вх. Г, партер; Катина Анестиева Стоянова
чрез адвокат Димитров, Варна, ул. Ген. Радко Димитриев ж. кар № 53, вх. Г, партер; Тинка Стоянова
Германова чрез адвокат Димитров, Варна, ул. Ген.
Радко Димитриев ж. кар № 53, вх. Г, партер; Христо
Стоянов Христов чрез адвокат Димитров, Варна,
ул. Ген. Радко Димитриев ж. кар № 53, вх. Г, партер; Йорданка Стойкова Йорданова чрез адвокат
Митева, Варна, ул. Авксентий Велешки 16.
Първо гражданско отделение, 001536/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1285/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Еф Ен Джи Пропертис“ – ООД, чрез адвокат
Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12,
срещу Маргарита Недкова Меледжиева чрез адвокат
Рачев, София, ул. Аксаков 28.
Първо гражданско отделение, 001631/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
269/20 08 по описа на Окръжен съд Монтана,
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подадена от ЕТ Калинка Михайлова Сиракова
с фирма „Кали – Калинка Сиракова“, с. Бързия,
община Берковица, срещу Георги Илиев Митков
чрез адвокат Босев, Монтана, ул. Васил Левски 15,
ет. 2; Елена Иванова Ангелова, София, кв. Челопечене, ул. Лесковска 26; Димитра Илиева Миткова,
с. Бързия, област Монтана, ул. Пръшковица 16;
Ивайло Ангелов Петков, София, кв. Челопечене,
ул. Лесковска 26; Петя Ангелова Николова, София,
кв. Челопечене, ул. Лесковска 26; Тимка Михайлова
Миткова, с. Бързия, област Монтана, ул. Клисура
35; Христина Илиева Рачкова, с. Бързия, област
Монтана, ул. Клисура 35.
Първо гражданско отделение, 001824/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
612/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Общинска служба „Земеделие“ – Самоков, ул.
Македония 34, срещу Иванка Христова Войнова
чрез адвокат Оцетова, Самоков, ул. Проф. Васил
Захариев 10; Георги Петров Бързанов чрез адвокат
Оцетова, Самоков, ул. Проф. Васил Захариев 10;
Пламен Георгиев Бързанов чрез адвокат Оцетова,
Самоков, ул. Проф. Васил Захариев 10; Марийка
Иванова Велина чрез адвокат Оцетова, Самоков,
ул. Проф. Васил Захариев 10; Петър Георгиев Димитров чрез адвокат Оцетова, Самоков, ул. Проф.
Васил Захариев 10; Вяра Петрова Бързанова-Котова чрез адвокат Оцетова, Самоков, ул. Проф.
Васил Захариев 10; Веселина Борисова Чавдарова
чрез адвокат Оцетова, Самоков, ул. Проф. Васил
Захариев 10; Даниела Георгиева Чавдарова-Кирова
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Веселина Георгиева Янкулова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Виктор Веселинов Петров чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Иванка Александрова Петрова чрез адвокат Теофанов, Самоков,
ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Петър Георгиев Петров
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Надя Димитрова Чавдарова чрез адвокат
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Петър Димитров Чавдаров чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Тенка Борисова
Чавдарова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Добринка Веселинова Чавдарова
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Тодорка Веселинова Чавдарова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Стефка Добрева Чавдарова чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Димитър Борисов
Чавдаров чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Райничка Борисова Чавдарова чрез
адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Вера Маринова Чавдарова чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Мария Славчова
Янчева чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Димитър Славчов Ръсовски чрез
адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Николина Златкова Ръсовска чрез адвокат
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Нина
Любомирова Ръсовска чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Сия Любомирова
Ръсовска чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Маргарита Георгиева Ръсовска чрез
адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Светлана Николова Василева чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Бистра Тодорова
Манева чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Момчил Любенов Атанасов чрез
адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Евелина Асенова Радойкова-Перфанова чрез адвокат
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Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Елена
Асенова Кузова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Александър Николов Бързанов
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Христина Николова Бързанова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Христина Борисова Бързанова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Витторина
Алберто Калди чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Антония Алберто Сабатини
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Вера Георгиева Михайлова чрез адвокат
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Мария
Петрова Димитрова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Мирела Димитрова
Димитрова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Калинка Методиева Мембе
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Любка Методиева Хърлева-Янакиева чрез
адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2;
Анна Петрова Аргилова чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Васил Петров
Велин чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец
Паисий 1, ет. 2; Екатерина Захариева Филчева чрез
адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Емилия Захариева Господинова чрез адвокат
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Петър
Захариев Бързанов чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Еленка Захариева
Попангелова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Каталина Георгиева Стойкова
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Стефка Аспарухова Бързанова чрез адвокат
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Надежда Георгиева Новакова чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Румяна Петрова
Найденова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Мария Василева Бързанова
чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий
1, ет. 2; Елена Костадинова Халова чрез адвокат
Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Снежана Стоилова Кашъмова чрез адвокат Теофанов,
Самоков, ул. Отец Паисий 1, ет. 2; Вяра Боянова
Кашъмова чрез адвокат Теофанов, Самоков, ул.
Отец Паисий 1, ет. 2; Боян Боянов Кашъмов чрез
адвокат Теофанов, Самоков, ул. Отец Паисий 1,
ет. 2; Община Самоков.
Първо гражданско отделение, 001880/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
500/2006 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Олга Младенова Василева чрез адвокат Пейчев,
София, ул. Княз Борис Първи 100, срещу Община
Сливен, Сливен, бул. Цар Освободител 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000285/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
848/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Донка ИвановаТерзиева, Бургас, ул. „Александровска“ 115, вх. А, ет. 2, ап. 7 чрез адвокат К.
Богоева; Хрисанта Кирякова Георгиева, Бургас,
ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7, чрез
адвокат К. Богоева; Стефка Ташева Николова,
Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7,
чрез адвокат К. Богоева; Елена Янева Лепкова,
Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7,
чрез адвокат К. Богоева; Тодор Янев Николов,
Бургас, ул. Александровска 115, вх. А, ет. 2, ап. 7,
чрез адвокат К. Богоева; Тодор Иванов Терзиев,
София, ул. Феликс Каниц 14, ет. 4, ап. 13; Евтепи
Стефанова Златева, Бургас, ул. Шейново 11, срещу
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Община Бургас, ул. Александровска 26; „Автомагистрали“ – ЕАД, София, бул. Стамболийски 116;
Областен управител на област Бургас; Стефан
Киряков Стефанов, Бургас, ул. Фердинандова 31.
Второ гражданско отделение, 000693/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
998/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Потребителна кооперация „Искра“, с.
Първомай, ул. Младост 5, община Петрич, срещу
Емил Костадинов Попов с фирма ЕТ „Емил Попов – ПЕК“, съдебен адрес гр. Петрич, ул. Цар
Борис ІІІ № 32А, адвокат Хантова, и трето лице
Община гр. Петрич.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000522/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
383/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Пламен Стоянов Свещаров чрез адвокат
Николай Николов, Шумен, ул. Добри Войников 9;
Стоян Димитров Свещаров чрез адвокат Николай
Николов, Шумен, ул. Добри Войников 9; Ангелинка
Пейчева Свещарова чрез адвокат Николай Николов,
Шумен, ул. Добри Войников 9, срещу Иван Миланов
Пандев чрез адвокат Н. Драгиев, Шумен, ул. Добри
Войников 9, ап. 13; Кузман Николов Козарев чрез
адвокат Н. Драгиев, Шумен, ул. Добри Войников 9,
ап. 13; Елка Илиева Пандева, Шумен, бул. Симеон
Велики 46, вх. Г; Миленка Райкова Козарева, Шумен, ул. Македония 6, вх. 2, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 001484/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1382/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Ангелов Робев, София, ж.к.
Младост, бл. 455, вх. 1, ет. 7, ап. 41, срещу „Профилактика, рехабилитация и отдих“ – ЕАД, София,
ж.к. Изгрев, ул. 172 № 11.
Трето гражданско отделение, 001516/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1207/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Дружба стъкларски заводи“ – АД, чрез
адвокат Б. Манов, Пловдив, ул. Р. Даскалов 53, ет. 3,
стая 14, срещу Константин Александров Николов,
Пловдив, ул. Звезда 10, ет. 6, ап. 18.
Трето гражданско отделение, 001573/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2530/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от 109 ОУ „Христо Смирненски“, София,
ул. Слатинска 24, срещу Росица Борисова Дечева,
София, кв. Редута, ул. Георги Пеячевич 41.
Трето гражданско отделение, 001821/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Христо Александров Караджов, София,
ж.к. Обеля 1, бл. 116, вх. Ж, ет. 5, ап. 152, срещу
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното
движение“, София, бул. Брюксел 1.
Трето гражданско отделение, 001854/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1308/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Станка Димитрова Стоилова, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 50, вх. Г, ет. 6, ап. 17, срещу
„БТК“ – А Д, чрез адвокат Светлана Цветкова,
Пловдив, пл. Централен 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000131/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2297/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Георги Христов Стоянов чрез адвокат Галин
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Манолов, София, ул. Панайот Волов 31, вх. Б, ет. 1,
ап. 5, срещу „Сити Естейт“ – ООД, чрез адвокат
Венцислав Савов, София, ул. Велико Търново 22.
Четвърто гражданско отделение, 000139/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2056/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Христина Рангелова Гологанова чрез
адвокат Жечко Желязков, Пловдив, бул. България
226, срещу „Чайкафарма висококачествените лекарства“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1.
Четвърто гражданско отделение, 000191/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
699/2009 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Димитър Стоянов Киров чрез адвокат Катя
Бърдарова-Димова, Русе, ул. Любен Каравелов 8,
срещу „Спарки“ – АД, Русе, ул. Розова долина 1.
Четвърто гражданско отделение, 000196/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1795/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от Емил Иванов Йочичов, действащ като ЕТ
„Йочич – Емил Йочичов“, чрез адвокат Светлена
Бъчварова, Шумен, ул. Д. Войников 9-13, к-ра 23,
срещу Агенция „Митници“, София, ул. Г. С. Раковски
47, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 000232/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 334/2009 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Районен съд Варна, бул. Владислав 57,
ет. 6, срещу Тодор Веселинов Тодоров чрез адвокат
Галина Никова, Варна, бул. Сливница 145, ет. 2,
ап. 2; Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000148/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4298/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, Териториална дирекция
„Държавен резерв“, Велико Търново, ул. Христо
Ботев 86, срещу „Импулс“ – АД, Габрово, ул. Орловска 162.
НА 20.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001935/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Мехмед Юсеинов Моллов, София, ж.к.
Илинден, бл. 132, вх. Д, ап. 80, срещу Валентин
Иванов Илиев чрез адвокат Кирев, Кърджали,
АК – Кърджали; Алина Ангелова Ангелова, с. Зимзелен, община Кърджали; Нора Севова Ангелова,
с. Зимзелен, община Кърджали; Милко Ангелов
Ангелов, с. Зимзелен, община Кърджали.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001483/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2489/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С.
Раковски 47, срещу Иван Георгиев Котоманов чрез
адвокат Е. Петрова, София, ул. Алабин 33, вх. А,
ет. 4, кантора 436.
Трето гражданско отделение, 001860/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
674/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Бойка Любомирова Гаврилова-Христова чрез
адвокат Е. Тончева, София, ул. Бузлуджа 55, ет. 2,
срещу Христо Димитров Христов чрез адвокат Е.
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Пороминска, София, бул. Витоша 1А, ет. 4, ап. 446.
Трето гражданско отделение, 001881/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Националната служба за охрана при
Президента на РБ чрез генерал-майор Димитър
Димитров, София, бул. Черни връх 43, срещу Димитър Владимиров Николов, София, ж.к. Овча
купел, ул. Момкова баня 11А.
Трето гражданско отделение, 001912/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
343/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Основно училище „Васил Друмев“, с. Орляк,
община Тервел, област Добрич, срещу Петър Димитров Петков чрез адвокат Д. Тодорова, Добрич,
бул. Добруджа 30, кантора 7.
Трето гражданско отделение, 001970/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1236/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Румен Димитров Христов чрез адвокат
Л. Атанасов, Кюстендил, ул. Търговска 48, ет. 2,
срещу „Еврометали – Юг“ чрез управител Салваторе
Балзано, гр. Савиано, ул. Парокиа 23.
Трето гражданско отделение, 000002/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4595/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Делчев Хадживълчев чрез
адвокат Яна Цонева, София, ул. Алабин 8, ет. 7,
срещу „Крафт Фуудс България“ – АД, Своге, ул.
Републиканска 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000401/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2669/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Автомагистрали – Черно море“ – АД, Шумен,
ул. Алеко Константинов 8, срещу Петър Николаев
Вичев, Варна, ул. Христина Морфова 10, ет. 3; Анна
Делчева Стаменова-Вичева, Варна, ул. Христина
Морфова 10, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 000507/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1061/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Емил Живков Кондов, Пловдив, ул.
Иван Вазов 27, ет. 2, срещу Здравко Томов Айолов,
Пловдив, ул. Росини 3.
Четвърто гражданско отделение, 000518/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
836/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас,
пл. Царица Йоанна 2, срещу Георги Ортодоксиев
Канакиев чрез адвокат Страволемова, Бургас, ул.
Цар Асен 47.
Четвърто гражданско отделение, 000610/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
425/2008 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Николинка Тончева Колева, Добрич, ж.к. Дружба
3, бл. 40, ет. 8, ап. 39; Стефан Станчев Георгиев,
Добрич, ж.к. Дружба 3, бл. 40, ет. 8, ап. 39, срещу
„Търговия на едро“ – ООД, Добрич, ул. Антон
Стоянов 2; Районен кооперативен съюз, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември № 26.
Четвърто гражданско отделение, 000823/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
523/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Еленка Кирилова Станкова, гр. Костенец, област
София, ул. Чайка 15; Георги Стоилков Станков,
гр. Костенец, област София, ул. Чайка 15, срещу
Данка Борисова Бахчеванова, гр. Костенец, област
София, ул. Александър Стамболийски 5А; Анка
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Кирилова Бахчеванова, гр. Костенец, област София,
ул. Александър Стамболийски 5А.
Четвърто гражданско отделение, 000973/2009
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 644/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Валери Любомиров Младенов чрез адвокат Емил Йовчев, съдебен адрес Кюстендил, ул.
Константинова баня 5, срещу „Ученически отдих и
спорт“ – ЕАД, София, бул. Цариградско шосе 125,
бл. 5 ; Министерство на образованието и науката,
София, бул. Княз Дондуков 2А.
Четвърто гражданско отделение, 000158/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
350/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Ваньо Станков Диков, Видин, ж.к. Химик, бл. 24,
вх. В, ап. 99, срещу „Видахим“ – АД, Видин, Южна
промишлена зона.
Четвърто гражданско отделение, 000978/2010
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3435/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Пламен Теодосиев Иванов чрез
адвокат Д. Мартинова, София, ул. Бузлуджа 3 – 5,
ап. 10, адвокатско бюро, срещу Татяна Анатолиевна
Иванова чрез адвокат Ирен Цановска, София, бул.
Христо Ботев 54, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 000993/2010
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
927/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Тинка Николова Шеева, гр. Разлог, област
Благоевград, ул. Иван Вазов 17; Диана Димитрова
Велинова, Благоевград, ж.к. Струмско-център,
бл. 29, ет. 6, ап. 29 ; Илия Димитров Шеев, Разлог,
ул. Явор 6, срещу Света Неврокопска митрополия,
гр. Гоце Делчев, ул. Гоце Делчев 1.
НА 21.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000873/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
976/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от
Георги Димитров Прокопиев чрез адвокат Тодорова,
Варна, ул. Ю. Скайлер 4; Александър Димитров
Прокопиев чрез адвокат Тодорова, Варна, ул. Ю.
Скайлер 4; Андреє Иванов Андреев чрез адвокат
Тодорова, Варна, ул. Ю. Скайлер 4; Стефан Иванов
Петров чрез адвокат Ташев, Варна, бул. Владислав
10; Катерина Тончева Петрова чрез адвокат Ташев,
Варна, бул. Владислав 10; Александър Тодоров Сираков чрез адвокат Жеков, Варна, ул. Граф Игнатиев 17; Марияна Лазарова Андреева чрез адвокат
Ралчев, Варна, ул. Ал. Дякович 45, ет. 4; Ивайло
Андреев Андреев чрез адвокат Ралчев, Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4; Илияна Димова Димова,
Варна, ул. Нидерле 2, ет. 3, ап. 16, срещу Васил
Георгиев Димитров чрез адвокат Горанов, Варна,
ул. Драгоман 32; Лиляна Димитрова Градинарова,
Варна, ул. Нидерле 2, ет. 1, ап. 6; Катя Димитрова
Христова чрез адвокат Ралчев, Варна, ул. Драган
Цанков 15, ет. 2; Божидар Димитров Димитров,
Варна, ул. Нидерле 2, ет. 1, ап. 3; Цветанка Петрова
Димитрова, Варна, ул. Нидерле 2, ет. 1, ап. 3; Евелина Кирилова Димитрова, Варна, ул. Нидерле 2,
ет. 2, ап. 12; Десислав Георгиев Димитров, Варна,
ул. Нидерле 2, ет. 2, ап. 12; Екатерина Стоянова
Тодорова чрез адвокат Ралчев, Варна, ул. Драган
Цанков 15, ет. 2; Николай Димитров Първов чрез
адвокат Ралчев, Варна, ул. Драган Цанков 15, ет. 2;
Мария Евстатиева Стамова, Варна, ул. Нидерле 2,
ет. 1, ап. 4; Николай Стефанов Стоянов, Велико
Търново, ул. Поп Харитон 5, ет. 3, ап. 17; Калин-
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ка Еленова Атанасова, Шумен, ул. Кубрат, бл. 3,
вх. Б, ет. 4, ап. 8; Христо Цонев Георгиев, Варна,
ул. Трепетлика 5, вх. 1, ет. 3, ап. 6; Димчо Неделчев Димов чрез адвокат Ралчев, Варна, ул. Драган
Цанков 15, ет. 2; Росен Янков Минков, Варна,
ул. Капитан Райчо 72; Станислав Жеков Стамов,
Варна, бул. Чаталджа 49, вх. А, ет. 2, ап. 13; Олга
Борисовна Стоянова, Велико Търново, ул. Харитон
5; Андрей Радославов Андреев чрез адвокат Ралчев, Варна, ул. Драган Цанков 15, ет. 2; Добромир
Коев Керанов, Варна, ул. Нидерле 4, вх. 4, ет. 3,
ап. 15; Димитър Севдалинов Градинаров, Варна,
ул. Нидерле 2, ет. 3, ап. 15; Минчо Иванов Мичев,
Варна, ул. Евлоги Георгиев 23, вх. Д, ет. 6, ап. 84;
Асен Сашев Боюклиев, Варна, ул. Нидерле 4, вх. А,
ет. 1, ап. 1; Мирослав Йорданов Данов, Варна, ул.
Нидерле 2, ет. 4, ап. 21; Ирена Адолфова Желева,
Варна, ул. Нидерле 2, вх. Б, ет. 2, ап. 6; Виктор
Николаевич Желев, Варна, ул. Нидерле 2, вх. Б,
ет. 2, ап. 6; Анахид Руменова Боюклиева, Варна,
ул. Нидерле 4, вх. А, ет. 1, ап. 1; Георги Андреев Георгиев, Варна, ул. Нидерле 2, ет. 4, ап. 20;
Стоянка Събева Георгиева, Варна, ул. Нидерле 2,
ет. 3, ап. 19; Драгомир Тодоров Маринов, Варна,
ж. к. Младост, бл. 104, вх. 1, ет. 6, ап. 11; Никола
Стефанов Манев, София, ул. Мургаш, бл. 3, вх. А,
ет. 3, ап. 11; Веселина Михайлова Маринова, Варн а,
ж. к. Младост, бл. 104, вх. 1А, ет. 7; Борис Калчев
Терзиев, Варна, ул. Морска сирена 25, ет. 6, ап. 39;
Милка Михайлова Попова-Терзиева, Варна, ул.
Морска сирена 25, ет. 6; Румен Бонев Русинов,
Търговище, ул. Иван Асен 6, вх. 3, ет. 6; Снежана
Светломирова Русинова, Търговище, ул. Иван Асен
6, ет. 3, ап. 6; Петър Досев Ананиев чрез особен
представител Иван Д. Ралчев, Варна, ул. Драган
Цанков 15, ет. 2; Красимир Петев Крумов, Варна,
ул. Добри Войников 6, ет. 4, ап. 8; Людмила Цветанова Крумова, Варна, ул. Добри Войников 6, ет. 4,
ап. 8; Зоя Цанкова Андреева-Цачева, Търговище,
кв. Запад, бл. 21, вх. Д, ет. 4, ап. 12; Цветанка
Минчева Минкова, Варна, ул. Капитан Райчо 72;
Любомир Иванов Христов чрез Иван Ралчев, Вар
на, ул. Драган Цанков 15, ет. 2; Мария Божкова
Георгиева, Варна, ул. Трепетлика, бл. 5, вх. 1, ет. 3,
ап. 6; Руска Петрова Градинарова, Варна, ул. Нидерле 2, ет. 3, ап. 15; Костадин Тодоров Костадинов,
Варна, ж. к. Владислав Варненчик 13, вх. 5, ет. 2,
ап. 34; Паулина Стефанова Ананиева, Варна, ж. к.
Възраждане бл. 1, ет. 2, ап. 10; „Стронгил“ – ООД,
Варна, бул. Мария-Луиза 17Б.
Първо гражданско отделение, 000891/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2787/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Росица Венелинова Яначкова чрез адвокат
Бенатов, София, ул. Цар Асен 25, срещу Евгени
Начев Начев, София, ул. Зайчар 104, вх. Б, ап. 44.
Първо гражданско отделение, 000911/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1290/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Любомир Костадинов Ангелов, София,
ж.к. Красно село, кв. Борово, ул. Н. скала, бл. 14,
вх. Б, ет. 1, ап. 18; Златка Крумова Качева чрез адвокат Юрукова, Благоевград, ул. Т. Александров 41,
ет. 2; Грозденка Лазарова Мацова, Благоевград, кв.
Струмско, ул. Освобождение 48, срещу Александър
Борисов Николов, Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 156,
ет. 4; Анка Стойова Механджийска, гр. Симитли,
ул. Георги Димитров 22; Божидарка Георгиева Христова, Благоевград, ул. Хайдукови 66, бл. 1, вх. Б,
ет. 6; Валентин Георгиев Симеонов, гр. Симитли,
ул. Георги Димитров 74; Васил Костадинов Ангелов,
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Благоевград, кв. Струмско, ул. Освобождение 48;
Гинка Александрова Механджийска, гр. Симитли,
ул. Христо Смирненски 56; Елка Станоева Механджийска, гр. Симитли, ул. Христо Смирненски 56;
Емилия Георгиева Узунова, Благоевград, ул. Кръстьо Асенов 30; Красимира Александрова Георгиева,
Благоевград, ул. Стефан Стамболов 12А; Никола
Борисов Николов, Симитли, ул. Христо Смирненски
64; Снежанка Стоименова Богданска, Благоевград,
ж. к. Запад, бл. 19, ет. 2, ап. 3; Спаска Стоименова
Новоселска, гр. Симитли, ул. Цар Симеон 1; Стоянка
Христова Стойчева, София, ул. Гълъбец 2, вх. Б,
ет. 7; Софка Лазарова Вакашинска, Благоевград,
ул. Д-р Хр. Татарчев 27, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 001583/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
889/2001 по описа на Апелативен съд София, подадена от Георги Бончев Геков, София, ул. Лазар
Станев 46, вх. А, срещу „Промишлено строителство – Холдинг“ – ЕАД, София, кв. Дървеница, бул.
Кл. Охридски 14А; Консорциум „Интерпартньор“,
София, ул. Асен Йорданов 8; „Метални конструкции холдинг“ – ЕАД, София, ул. Камен Андреев
24; „Монтажи“ – ЕАД, София, кв. Дървеница, ул.
Сто шестдесет и пета 3.
Първо гражданско отделение, 001698/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3571/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от ПК „Напредък – с. Калояново“, с. Калояново, област Пловдив; Кооперация „Съгласие“,
в ликвидация, чрез Ганка Ненчева Гаргова – председател на ликвидационната комисия, чрез адвокат
Радева, Пловдив, ул. Иван Андонов 22; Кооперация
„Съгласие“ – в ликвидация, чрез Ганка Ненчева
Гаргова – председател на ликвидационната комисия, с. Калояново, област Пловдив, срещу Община
Калояново, с. Калояново, област Пловдив; „Агрогейт“ – ООД, чрез адвокат Куршумова, Пловдив,
ул. Алцеко 16, ет. 2; ЗК „С`“ чрез ликвидатор Еньо
Стоянов Златански, с. Калояново, област Пловдив,
ул. Кольо Фичето 8.
Първо гражданско отделение, 001720/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
66/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Хенрих Божинов Михайлов чрез адвокат Юсева, Благоевград, ул. Арсений Костенцев
19, ет. 1; Живка Борисова Михайлова чрез адвокат
Юсева, Благоевград, ул. Арсений Костенцев 19,
ет. 1; Милен Асенов Михайлов чрез адвокат Юсева,
Благоевград, ул. Арсений Костенцев 19, ет. 1; Емилиян Божинов Михайлов, гр. Гоце Делчев, ул. Иван
Вазов 4; Стефанка Борисова Михайлова, гр. Гоце
Делчев, ул. Иван Вазов 4, срещу Лилия Емилиянова
Бозаджиева, гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 4.
Първо гражданско отделение, 001794/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
311/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Еленка Станимирова Милева чрез адвокат Манова, Кюстендил, ул. Цар Освободител 64,
ет. 2; Надежда Станимирова Милева чрез адвокат
Манова, Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2;
Стойна Димитрова Куцилова чрез адвокат Манова,
Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2, срещу
Боян Костов Станков, Кюстендил, ул. Черешово
топче 16; Данка Грозданова Станкова, Кюстендил,
ул. Черешово топче 16; Павлина Петрова Чонева,
Кюстендил, ж.к. Осогово, бл. 58, вх. А, ет. 6, ап. 15;
Крум Кирилов Чонев, Кюстендил, ж.к. Осогово,
бл. 58, вх. А, ет. 6, ап. 15.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 000907/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
42/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Янчо Димов Николов чрез адвокат Любомил
Иванов със съдебен адрес София, ул. Кешан 10,
ап. 1, чрез адвокат Любомил Любомилов Иванов,
срещу Веселина Николова Янкова чрез адвокат
Милена Мангинова със съдебен адрес Сливен,
ул. Хаджи Димитър, бл. 3, ет. 1, ап. 2; Димитър
Георгиев Янков чрез адвокат Милена Мангинова
със съдебен адрес Сливен, ул. Хаджи Димитър,
бл. 3, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 000909/2009 по
описа на второ гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
314/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Надежда Атанасова Черешарова, София, бул. П. Ю. Тодоров, бл. 2, вх. А, ап. 2; Муса
Хюсеин Муса, с. Горно Краище, община Белица,
област Благоевград; Хатидже Хюсеин Муса, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград,
срещу Иван Момчилов Пешин, с. Долно Драглище,
област Благоевград; Люба Момчилова Пукнева, с.
Долно Драглище, област Благоевград; Александър
Димитров Китов, Велинград, ул. Даскал Георги
Чолаков 3; Милка Димитрова Кишева, Велинград,
ул. Макаренко 20; Янка Василева Тричкова, гр. Белица, ул. Симеон Кавракиров 6; Миланка Василева
Георгиева, гр. Белица, бул. Димо Хаджидимов 68.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000160/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
351/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Министерството на отбраната чрез юрк. Антоанета Бикова със съдебен адрес Бургас, поделение
32890, срещу Галин Иванов Грозданов чрез адвокат
Калин Янев със съдебен адрес Бургас, ул. Иван
Шишман 20 А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 000389/2009
по описа на трето гражданско отделение на ВКС,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 462/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Диян Иванов Бакалов, София, област
София, ж.к. Хиподрума, бл. 13, вх. А, ет. 4, ап. 8,
срещу Министерството на вътрешните работи,
София, област София, ул. 6 септември 29.
Четвърто гражданско отделение, 001102/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3908/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тодор Станиславов Деянов, София, област
София-град, ж.к. Люлин, бл. 521, вх. Г, ет. 6, ап. 87,
срещу НС – МВР, София, област София-град, бул.
Сливница 235; Столична дирекция на МВР, София,
област София-град, ул. Антим І № 5; ВМР, София,
област София-град, ул. 6 септември 29; Прокуратура
на Република България, София, област София-град,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 001146/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
611/2008 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Кроношпан България“ – ЕООД, чрез адвокат
Петя Владикова, БАК, Бу ргас, к-с Славейков,
бл. 126 А, втори офисен етаж, офис 6 и 7, срещу
Илиан Стефанов Кушев чрез адвокат Жанета Димова, Велико Търново, ул. Васил Левски 3, ет. 1;
а) Илиан Стефанов Кушев, Велико Търново, ул.
България 68, вх. Б.
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Четвърто гражданско отделение, 001166/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1086/2008 по описа на Окръжен съд София, подадена
от Георги Ангелов Георгиев чрез адвокат Георги
Донков, Ботевград, ул. Саранск 5, ет. 1; а) Георги
Ангелов Георгиев, с. Новачене, област София, срещу
Пламен Костадинов Петков чрез адвокат Антон
Кузманов, София, област София, ул. Алабин 33,
вх. А, ет. 3, ст. 325.
Четвърто гражданско отделение, 001274/2009
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
371/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от ЕТ Драгомир Дончев Стоянов с фирма
„Данимекс – Драгомир Стоянов“, гр. Баня, област
Пловдив, ул. Оборище 9, срещу Община Карлово,
област Пловдив, ул. Петко Събев 1.
НА 25.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000570/2009 по
описа на първо гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1401/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мариана Иванова Бобевска-Елерс чрез
адвокат Ангел Русев, София, ул. Граф Игнатиев 38 А,
ет. 1, ап. 3; Ирен Иванова Бобевска-Лангеман чрез
адвокат Ангел Русев, София, ул. Граф Игнатиев 38
А, ет. 1, ап. 3, срещу Красимир Стефанов Григоров,
София, бул. Симеоновско шосе 7; Николай Стефанов
Григоров, София, бул. Симеоновско шосе 7, вход
към бул. Г. М. Димитров; Маргарита Обретенова
Бобевска чрез адвокат А. Русев, София, ул. Граф
Игнатиев 38 А, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 000925/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
32/2009 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от ЗПК „Прогрес“, с. Бояново, чрез адвокат Канева, Ямбол, ул. Ж. Папазов 6 А, срещу Радостин
Николов Радев чрез адвокат Георгиев, Ямбол, ул.
Ж. Папазов 14, кантора 409.
Първо гражданско отделение, 001624/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2054/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Елена Михайлова Попова, София, ж.к.
Надежда 5, бл. 535, вх. А, ет. 2, ап. 4; Миланка
Михайлова Керемидска, гр. Костинброд, ул. Охрид 24а; Елисавета Михайлова Николова, София,
ул. Димчо Дебелянов, бл. 23, вх. Д, ап. 63; Венета
Николова Младенова, с. Волуяк, ул. Божур 12;
Михаил Георгиев Михайлов, с. Волуяк, ул. Божур
12; Младен Георгиев Михайлов, с. Волуяк, ул. Божур 12, срещу Десимира Николова Аврамова чрез
адвокат Драгомир Димитров, София, бул. Янко
Сакъзов 58; Иван Николов Терзиев чрез адвокат
Драгомир Димитров, София, бул. Янко Сакъзов
58; Франсоаз Рене Волу чрез адвокат Поганчев и
адвокат Кирилова, София, ж.к. Лагера, ул. Балканджи Йово 29, партер.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001477/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
824/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от
„Чайка фарма висококачествените лекарства“ – АД,
чрез адвокат Димитър Стоянов със съдебен адрес
София, ж. к. Дианабад, бул. Г. М. Димитров 1,
срещу Кремена Павлова Павлова чрез адвокат
Наско Станев, Варна, бул. Княз Борис Първи 115.
Трето гражданско отделение, 001494/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
239/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Магдалена Илиева Гьошева, действаща чрез законния си представител и майка Янка
Петкова Вангелова чрез адвокат Николай Цанов,
София, ул. Солунска 45, срещу Борис Георгиев Марков чрез адвокат Евгения Бързанова със съдебен
адрес Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 11.
Трето гражданско отделение, 001688/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
511/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ чрез
адвокат А ни Караметова, К юстендил, ул. А л.
Стамболийски 11; СОУ „Св. св. Кирил и Методий“,
с. Сатовча, област Благоевград, срещу Аксиния
Ясенова Влайкова, с. Сатовча, област Благоевград,
ул. Васил Даракчиев 18.
Трето гражданско отделение, 001896/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1732/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „БТК“ – АД, Административен регион „Изток“,
Варна, бул. Съборни 42, срещу Наско Маринов
Атанасов чрез адвокат Гинка Янкова, Варна, бул.
Владислав Варненчик 55, ет. 4, офис 412.
Трето гражданско отделение, 000009/2010 по
кас ационна жалба срещу решението по гр. дело
12/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Министерството на отбраната, съдебен адрес
София, ул. Дякон Игнатий 3; Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, София,
ул. Кирил и Методий 17 – 19, срещу Валери Георгиев
Николов, София, ул. Цар Асен 50, ет. 2, ап. 9, адвокат
Ганчо Пенчев; Наталия Владимировна Николова,
София, ул. Костенски водопад, бл. 244, вх. Б, ет. 6,
ап. 28, и трето лице Цветан Младенов Тотомиров,
София, ж.к. Илинден, бл. 114-А, вх. А, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 000071/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
732/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Тодор Василев Стоянов, София, кв. Княжево, ул.
Ген. Кутузов 45, п. к. 1619; Тодор Василев Стоянов
чрез служебния защитник адвокат Лъчезар Калъчев, София, ул. Алабин 33, ет. 3, офис 324, срещу
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, София,
кв. Горубляне, ул. Георги Белов 2.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 001063/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
884/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗК „Български имоти“ – АД, представлявано
от Румен Янчев чрез адвокат Даниела Ранчинска,
София, ж.к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8, срещу
Евдокия Димитрова Грозданова, Пазарджик, ул.
Преспа 2, ет. 1, ап. 6; Георги Стоилов Грозданов,
Пазарджик, ул. Преспа 2, ет. 1, ап. 6, и трето лице
Юлиян Стефанов Бангеев, Пазарджик, ул. Никола
Ръжанков 2.
Първо търговско отделение, 001083/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3714/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
ул. Г. Бенковски 3, срещу ЗД „Евро Инс“ – АД,
представлявано от изп. директор Йоанна Цветанова
Христова, София, бул. Г. М. Димитров 16; Младен
Костов Костов, Казанлък, ул. Георги Раковски 1.
Първо търговско отделение, 001100/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1225/2008
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Агенция за следприватизационен контрол, София,
бул. Г. М. Димитров 52 А, срещу „Пишещи машини
Приват“ – АД, в ликвидация, представлявано от
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ликвидатора Янко Христов Ковачев чрез адвокат
Светла Цветкова, Пловдив, бул. Цар Борис Трети
Обединител 52, вх. В, ет. 3, ап. 8.
Първо търговско отделение, 001182/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2345/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Донка Славова Славова чрез адвокат
Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи 85,
ет. 4, ап. 12; Славчо Славов Славов чрез адвокат
Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи 85,
ет. 4, ап. 12; Албена Христова Миткова чрез адвокат Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи
85, ет. 4, ап. 12; Албена Христова Миткова като
законен представител на на малолетната Даниела
Иванова Славова чрез адвокат Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи 85, ет. 4, ап. 12; Албена
Христова Миткова като законен представител на
малолетния Ивайло Иванов Славков чрез адвокат
Щерю Щерев, София, ул. Княз Борис Първи 85, ет. 4,
ап. 12, срещу ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“,
София, ул. Г. Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 000199/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3964/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат Мариан
Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87, срещу Методи
Добрев Тодоров чрез особен представител Йордан
Тодоров Саздов, София, бул. Прага 16, ет. 1, ап. 1.
НА 26.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001246/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1230/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19; Министерството на
финансите, София, ул. Раковски 102, срещу „Овчаровски плаж“ – АД, чрез адвокат Митев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 504.
Първо гражданско отделение, 001276/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1902/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Димитър Вангелов Карахристов чрез адвокат
Иванов, Варна, ул. Оборище 3, партер; Валентин
Вангелов Карахристов чрез адвокат Иванов, Варна,
ул. Оборище 3, партер; Сийка Афедисова Карахристова чрез адвокат Иванов, Варна, ул. Оборище 3,
партер, срещу Галина Иванова Иванова чрез адвокат
Митков, Варна, ул. Антим І № 3; Георги Димитров
Иванов чрез адвокат Митков, Варна, ул. Антим І № 3;
Снежана Иванова Балинова чрез адвокат Митков,
Варна, ул. Антим І № 3; Кирил Йорданов Балинов
чрез адвокат Митков, Варна, ул. Антим І № 3; Атанас Стоянов Атанасов чрез адвокат Петров, Варна,
ул. Цар Симеон І № 6 А, ет. 3; Евгения Иванова
Баева, Варна, Варненски районен съд.
Първо гражданско отделение, 001371/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Незифе Адилова Хомкова чрез адвокат
Младенов, Смолян, бул. България 3, офис 112, срещу
Община Чепеларе, гр. Чепеларе, област Смолян.
Първо гражданско отделение, 001859/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
657/2006 по описа на Софийския градски съд, подадена от Димитър Иванов Христов чрез адвокат
Колев, София, ж.к. Стрелбище, бл. 27, вх. 5, ет. 6,
ап. 84, срещу Потребителна кооперация Панчарево,
с. Панчарево, област София, ул. Васил Левски 1.
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Първо гражданско отделение, 001883/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Маргарита Павлова Георгиева чрез адвокат Тороманова, София, ул. Цар Асен 2 Б; Бисер
Милчев Павлов чрез адвокат Тороманова, София,
ул. Цар Асен 2 Б; Славка Любомирова Георгиева
чрез адвокат Тороманова, София, ул. Цар Асен 2
Б, срещу Цветанка Борисова Симова чрез адвокат
Георгиев, София, бул. Васил Левски 65, ет. 1, ап. 3;
Павел Минков Симов чрез адвокат Георгиев, София,
бул. Васил Левски 65, ет. 1, ап. 3; Анка Христова
Симова чрез адвокат Георгиев, София, бул. Васил
Левски 65, ет. 1, ап. 3; Цветанка Борисова Симова
чрез адвокат Георгиев, София, бул. Васил Левски
65, ет. 1, ап. 3; Георги Величков Велков, София, ж.к.
Дървеница, бл. 13, вх. А, ет. 6, ап. 18; Николинка
Величкова Георгиева, София, ж.к. Дървеница, бл. 13,
вх. А, ет. 6, ап. 16; Ангел Радев Бонев, София, ж.к.
Дървеница, бл 18, вх. Г, ет. 4, ап. 81; Светослав
Павлов Георгиев чрез адвокат Кривинска, София,
ул. Алабин 33, ет. 4, к-ра 422; Цветана Павлова Георгиева-Джаркина чрез адвокат Кривинска, София,
ул. Алабин 33, ет. 4, к-ра 422; Катерина Борисова
Стоянова, София, ж.к. Люлин, бл. 361, ет. 9, ап. 51;
Радослав Борисов Велинов, София, ж.к. Люлин,
бл. 732, вх. Г, ет. 7, ап. 89; Марийка Петрова Дудина, Самоков, бул. Искър 131; Екатерина Борисова
Дудина, София, ул. Галилео Галилей 20, вх. А,
ет. 1, ап. 4; Елица Георгиева Велинова, София, ж.к.
Дружба, бл. 37, вх. Б, ет. 5, ап. 14; Мария Борисова Големинова, София, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 7, вх. В, ет. 8, ап. 67; Славчо Витанов Георгиев,
София, ж.к. Дървеница, бл. 40, вх. В, ет. 6, ап. 64;
Павлина Витанова Лазарова, София, ж.к. Младост
1, бл. 98, вх. 2; Дана Сердова Младенова, София,
кв. Драгалевци 8 А, ул. Елена Снежина; Виктория
Борисова Дашева, София, ж.к. Дървеница, бл. 11,
вх. Г; Петър Милков Лепоев, София, ж.к. Дианабад,
бл. 22, вх. А, ет. 6, ап. 15; Васил Милков Лепоев,
София, ж.к. Младост 2, бл. 240, вх. 2, ет. 5; Димитър
Милков Лепоев, София, ж.к. Дружба 2, бл. 253, вх. 2,
ет. 4, ап. 9; Росица Сашова Дешова, София, ж.к.
Дървеница, бл. 12, вх. Б; Светла Петрова Симова,
София, ж.к. Дървеница, бл. 18, вх. Д, ет. 6, ап. 108;
Бена Миташкова Дешева, София, ж.к. Дървеница,
бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 24; Венцислав Димитров
Сердов, София, ж.к. Дървеница, бл. 12, вх. Б, ет. 3,
ап. 24; Татяна Димитрова, София, ж.к. Дървеница,
бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 24.
Първо гражданско отделение, 001966/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
116/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Стоянка Панайотова Хулиан чрез адвокат
Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Ничка
Панайотова Падарска чрез адвокат Илиева, Бургас,
ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Иван Христодоров Иванов
чрез адвокат Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1,
ет. 1, срещу Любомир Пенков Владов, София, ж.к.
Хиподрума, бл. 140, вх. В, ет. 3, ап. 59; Мария Пищарова Владова, София, ж.к. Хиподрума, бл. 140,
вх. В, ет. 3, ап. 59.
Първо гражданско отделение, 001987/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
826/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Пламен Георгиев Китин чрез адвокат
Милетиева, София, ул. Кърниградска 7; Йосиф
Йосифов Йосифов чрез адвокат Милетиева, София,
ул. Кърниградска 7; Милослав Йосифав Йосифов
чрез адвокат Милетиева, София, ул. Кърниградска 7; Зорница Йосифова Йосифова чрез адвокат
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Милетиева, София, ул. Кърниградска 7; Георги
Софрониев Матеев чрез адвокат Милетиева, София,
ул. Кърниградска 7; Кръстина Софрониева Бонева
чрез адвокат Милетиева, София, ул. Кърниградска
7; Петър Софрониев Матеев чрез адвокат Милетиева, София, ул. Кърниградска 7; Росица Цветкова
Апостолова чрез адвокат Милетиева, София, ул.
Кърниградска 7; Надежда Цветкова Николова чрез
адвокат Милетиева, София, ул. Кърниградска 7;
Кирилка Цветкова Гьошева чрез адвокат Милетиева, София, ул. Кърниградска 7; Радка Димитрова Китина чрез адвокат Милетиева, София, ул.
Кърниградска 7; Наташа Димитрова Китина чрез
адвокат Милетиева, София, ул. Кърниградска 7;
Георги Василев Чипев чрез адвокат Милетиева,
София, ул. Кърниградска 7; Елена Иванова Китина
чрез адвокат Милетиева, София, ул. Кърниградска
7; Мария Борисова Китина-Санчес чрез адвокат
Милетиева, София, ул. Кърниградска 7; Петър
Борисов Китин чрез адвокат Милетиева, София,
ул. Кърниградска 7, срещу Георги Павлов Чонков,
Белица, ул. Владимир Поптомов 36.
Първо гражданско отделение, 000012/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2002 по описа на Софийски градски съд, подадена
от Елезабет Любомирова Савова чрез адвокат Димитрина Димитрова, София, ул. Христо Белчев 21,
вх. А, ет. 2; Петя Димитрова Петрова чрез адвокат
Владимир Пенев, София, ул. Добри Войников 29,
ет. 3, ап. 5, кв. Лозенец, срещу Министерството
на вътрешните работи, София, ул. 6 септември 29.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001358/2005 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
617/2004 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена
от Община Дряново, област Габрово срещу Ганка
Михайлова Матева чрез адвокат Николай Стойнов,
съдебен адрес Габрово, ул. Найден Геров 22.
Трето гражданско отделение, 001582/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1915/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Калоян Тодоров Тодоров, София, ж.к.
Лозенец, ул. Виск яр планина 19, ап. 18, срещу
Министерството на държавната политика, София,
пл. Света Неделя 6.
Трето гражданско отделение, 001623/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4812/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Мадлен Станиславова Дорош чрез адвокат
Ирина Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45,
ет. 1, срещу Стоян Атанасов Радулов чрез адвокати
Рътков и Стефанова, съдебен адрес София, ул. Хан
Аспарух 54, ет. 4, ап. 7.
Трето гражданско отделение, 001728/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
312/2009 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от Община Котел, срещу Донка Николова Христова,
Сливен, ул. Луда Камчия 48, вх. А, ап. 15.
Трето гражданско отделение, 001882/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1083/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Теменужка Симеонова Абрашева чрез
адвокат Румяна Сидерова, съд. адрес София, бул.
Витоша 1-А, Търговски дом, вх. Е, кантора 401,
срещу Столична община, район „Младост“, София,
ул. Св. Преображение, и контролираща страна
Прокуратура на Република България, София.
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Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 001085/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1510/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Марина Николова Балджиева-Добрева чрез
адвокат Момчил Попсавов, Пловдив, бул. България
138, ет. 1, ап. 3; Милена Добромирова Добрева чрез
адвокат Момчил Попсавов, Пловдив, бул. България
138, ет. 1, ап. 3; Славка Василева Саватинова чрез
адвокат Станимир Вълчев, Пловдив, ул. Скопие 87,
срещу „Силова електроника“ – ЕООД, в ликвидация,
чрез адвокат Георги Димитров Баев, Пловдив, ул.
Ангел Кънчев 8, ет. 1, офис 1.
Второ търговско отделение, 001095/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1633/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „ЕВН България Топлофикация“ – ЕАД,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, срещу Янка Пет
кова Христева чрез адвокат Гергана Милушева,
Пловдив, бул. 6 септември 163, ет. 3.
Второ търговско отделение, 001110/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2248/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Маккар“ – АД, чрез Веселка Маркова,
София, ул. Любата 4 – 6, ет. 5, срещу ЗК „Български
имоти“ – АД, София, ул. Балша, блок 8.
Второ търговско отделение, 000013/2010 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 12/2009
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Мина „Здравец“ – ЕАД, в ликвидация, с ликвидатор Атанас Георгиев Куманов, Димитровград, пл.
България 4, срещу „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив, ул. Хр. Г. Данов 37.
Второ търговско отделение, 000021/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2047/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Локомотивен и вагонен завод“ – ЕАД,
Русе, бул. Тутракан 2, срещу ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, София,
бул. Кн. Мария-Луиза 110; „БДЖ“ – ЕАД, София,
ул. Иван Вазов 3; „БДЖ Товарни превози“ – ЕООД,
София, ул. Иван Вазов 3; „БДЖ Пътнически превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3; „БДЖ
Тягов подвижен състав“ – ЕООД, София, ул. Иван
Вазов 3.
Второ търговско отделение, 000046/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2009 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Топлофикация – Враца“ – ЕАД, Враца, ул.
Максим Горки 9, срещу Славянка Иванова Вълкова,
Враца, ж.к. Дъбника, бл. 35, вх. А, ап. 12.
Второ търговско отделение, 000054/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
804/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от Пламен Петров Драганчев чрез адвокат
Валентина Йорданова, София, ул. Алабин 29, ет. ІІ,
кантора 9, срещу „ЗПАД Булстрад“ – АД, София, ул.
Позитано 5; „Столичен електротранспорт“ – ЕАД,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 193, и трето лице
Надежда Петрова Симеонова, София, ж.к. Надежда
ІІ, бл. 237, вх. В, ет. 5.
Второ търговско отделение, 000060/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4145/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Вестникарска група България“ – ООД,
чрез адвокат Пламена Маркова, София, ул. Княз

ВЕСТНИК

БРОЙ 68

Борис Първи 63, ет. 1, ап. 2, срещу Частен професионален колеж „Европейски бизнес колеж ФУМИ
Интелект“, София, ул. Лавандула 45А.
Второ търговско отделение, 000076/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
931/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Автомагистрали – Черно море“ – АД, Шумен,
ул. Алеко Константнинов 8, срещу Миленко Петров
Милков чрез адвокат Албена Пейчева със служебен адрес, Варна, ул. Радко Димитриев 7; Михаил
Стефанов Михайлов чрез адвокат Албена Пейчева
със служебен адрес, Варна, ул. Радко Димитриев 7.
Второ търговско отделение, 000113/2010 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1408/2009
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Община Грамада, гр. Грамада, пл. Мико Нинов 1,
срещу ДФ „Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ
136; „ГБС – инфраструктурно строителство“ – АД,
чрез адвокат Весела Спасова Михалева, София, ул.
Дамян Груев 20, ет. 2.
Второ търговско отделение, 000118/2010 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 155/2008
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма, София, ул. Славянска 8, срещу „Фентъзи
33“ – АД (в несъстоятелност), със синдик Димитър
Владимиров Богданов чрез адвокат Огнян Георгиев
Мутев, София, ул. Граф Игнатиев 6, Адвокатско
дружество „Мутеви и партньори“; Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,
Враца, ул. Илия Кръстеняков 2; Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“, София,
ул. Московска 3.
Второ търговско отделение, 000515/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
400/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Община Каварна, Каварна, ул. Добротица 50,
срещу „ВОТ“ – ЕООД, Варна, ул. Братя Миладинови
148, вх. 1, ет. 1 ап. 2.
НА 27.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 001760/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
237/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Мария Цончева Гугучкова чрез адвокат Емил
Ценов, София, ул. Княз Борис Първи 80 – съдебен
адрес; Православа Цончева Гугучкова чрез адвокат
Емил Ценов, София, ул. Княз Борис Първи 80 – съдебен адрес, срещу Общинска служба „Земеделие“,
Бургас; Община Бургас.
Първо гражданско отделение, 001958/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1048/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Съюза на артистите в България, София,
пл. Народно събрание 12, срещу Общинска служба
„Земеделие“, гр. Царево; Община Царево.
Първо гражданско отделение, 000928/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
766/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Хелио турс – с“ – АД, Созопол, к. к. Каваците,
срещу Недялка Георгиева Буфлева, Созопол, ул.
Кулата 10.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 000692/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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1480/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Василка Димитрова Младенова, Пловдив,
ул. Стефан Веркович 8; Мирослав Атанасов Стамов, Пловдив, ул. Княз Александър І № 7, срещу
Борис Павлов Гърнев чрез адвокат Иво Бояджиев,
Пловдив, ул. Четвърти януари 34А; Иван Павлов
Гърнев чрез адвокат Иво Бояджиев, Пловдив, ул.
Четвърти януари 34А; Цветанка Христова Василева
чрез адвокат Иво Бояджиев, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34А; Стефанина Славчева Струнчева-Монева
чрез адвокат Иво Бояджиев, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34А; Ивета Петрова Крапчева-Маринова
чрез адвокат Веселин Бояджиев, Пловдив, ул.
Виктор Юго 14А, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 001690/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1108/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветко Миланов Лазаров, София,
ул. Оборище 74, вх. А, ап. 18, срещу „Британски
съвет“ – България, чрез директора Йън Стюард,
София, ул. Кракра 7.
Трето гражданско отделение, 001822/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
317/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Всестранна кооперация чрез
председателя Марин Маринов, Велико Търново,
ул. Н. Габровски 24, срещу Михаил Николов Лечев
чрез адвокат К. Андреев, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9.
Трето гражданско отделение, 000043/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2372/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Териториална дирекция на НАП – Пловдив,
Пловдив, ул. Скопие 106, срещу Данаил Атанасов
Попов чрез адвокат М. Пишмишева, Пловдив, бул.
6 септември 156, ет. 3, ап. 44.
Трето гражданско отделение, 000124/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
363/2009 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от „Крис – МТ“ – ООД, гр. Мадан, ул. Перелик
43, срещу Сабри Смаилов Топчиев, с. Средногорци,
област Смолян, мах. Ломе; Община Мадан, ул.
Обединение 14.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 000764/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Нови енергийни източници“ – АД,
Разград, Източна индустриална зона, срещу „Холдинг Кооп Юг“ – АД, София, ул. Г. С. Раковски 99;
Дечко Минчев Караколев, Стара Загора, бул. М.
Кусев 62, ап. 6; Кольо Петров Колев, Стара Загора,
ул. Св. Княз Борис 23, ап. 35; Михо Пенчев Михов,
Стара Загора, ул. Три чучура, бл. 32, ет. 3, ап. 9.
Второ търговско отделение, 000966/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 190/2008
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Людмила Александрова Колева, Пловдив, бул. 6
септември 122, ет. 7, ап. 27; Людмила Александрова Колева чрез адвокат Иво Бояджиев, Пловдив,
ул. 4 януари 34А, срещу „Корпоративна търговска
банка“ – АД, София, ул. Граф Игнатиев 10; „Пътстрой – пътища“ – ООД, Пловдив, ул. Дилянка 35.
Второ търговско отделение, 001025/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1514/2008 по описа на Апелативен съд София, по-
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дадена от „Екоинженеринг РМ“ – ЕООД, София,
кв. Дървеница, бул. К лимент Охридски 14 – 15;
„Екоинженеринг РМ“ – ЕООД, чрез адвокат Бойко Войнов, София, бул. Патриарх Евтимий 82,
срещу „Тракия РМ“ – ЕООД, Пловдив, ул. Братя
Бъкстон 136; „Тракия РМ“ – ЕООД, чрез адвокат
Асен Делчев, Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 7.
Второ търговско отделение, 001087/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
345/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Професионална гимназия по текстил и моден
дизайн“ – Варна, чрез адвокат Стефан Москов, Варна, ул. Вл. Варненчик 10, ет. 1, ап. 1, срещу Димо
Калянов Калоянов чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис 120; Стефана Найденова
Сърчаджиева чрез адвокат Янко Вакрилов, София,
ул. Княз Борис 120; Антон Стефанов Василев чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис
120; Християн Стефанов Василев чрез адвокат Янко
Вакрилов, София, ул. Княз Борис 120; Александра
Матеева Калоянова чрез адвокат Янко Вакрилов,
София, ул. Княз Борис 120.
Второ търговско отделение, 000080/2010 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 294/2009
по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Рада
Любенова Булгариева, Сливен, кв. Стоян Заимов
50-А-13, срещу „Топлофикация – Сливен“ – ЕАД,
Сливен, бул. Стефан Караджа 17.
Второ търговско отделение, 000084/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2695/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Светлана Петкова Александрова чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Ивайло 29,
ап. 1; Стефан Генчев Александров чрез адвокат
Десислава Йовчева, София, ул. Ивайло 29, ап. 1,
срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Ал. Дондуков 68; Вълкан Кръстев Вълканов,
Казанлък, ул. Илинден 14, вх. В, ап. 71.
Второ търговско отделение, 000088/2010 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 289/2008
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу
„Ваканционен клуб Русалка“ – ООД, Каварна,
вак. селище Русалка; „Ваканционен клуб Русалка“ – ООД, чрез адвокат Ангел Николов Донов,
Варна, ул. Радко Димитриев 7.
Второ търговско отделение, 000128/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
937/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Застрахователно дружество „Бул инс“ – АД,
София, бул. Витоша 17; Застрахователно дружество
„Бул инс“ – АД, чрез адвокат Иво Цветков, София,
бул. Джеймс Баучер 87, срещу Застрахователна
компания „Лев инс“ – АД, София, бул. Цар Борис
Трети 41; Галин Кирчев Кожухаров чрез адвокат
Илко Стоянов, София, бул. Васил Левски 70.
Второ търговско отделение, 000199/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1982/2008 по описа на Софийския градски съд,
подадена от „Темпо строй инженеринг“ – ЕООД, с
временен синдик Александър Великов, София, ул.
Лайош Кошут 22, срещу „Никол – 99 – Чакърова“ –
ЕООД, чрез адвокат Мая Цветковска, София, кв.
Малинова долина, ул. 186 № 38; „Никол – 99 – Чакърова“ – ЕООД, чрез адвокат Мая Цветковска,
София, ул. Цар Самуил 48, ет. 3, ап. 8.
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Второ търговско отделение, 000218/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2280/2008 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Величка Русева Чанева чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33,
офис 3; Христо Иванов Чанев чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис 3;
Милчо Иванов Чанев чрез адвокат Петя Керанова,
Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис 3, срещу Застрахователна компания „Български имоти“ – АД,
София, ул. Балша 8.
Второ търговско отделение, 000623/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2009 по описа на Апелативен съд Велико Търново,
подадена от „БГ агро зърнена компания“ – ООД,
Варна, ул. Ген. Колев 12; „БГ агро зърнена компания“ – ООД, чрез адвокат Пламен Недков, Варна,
ул. Д-р Пюскюлиев 1, срещу ЕТ Илияз Юмеров
Юмеров с фирма „Копойджиев – ил – Илияз Юмеров“, с. Смирненски, област Русе.
НА 28.Х.2010 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 000208/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
543/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Симеон Славев Влахов, Благоевград,
ул. Георги Измирлиев 12; Васил Симеонов Влахов,
Благоевград, ул. Георги Измирлиев 12; Красимир Симеонов Влахов, Благоевград, ул. Георги Измирлиев
12, срещу Мария Георгиева Петрова, Благоевград,
ул. Христо Ботев 6; Мария Василева Петрова,
Благоевград, ул. Цар Симеон 16 А, ет. 2; Елена
Стефанова Величкова, Благоевград, пл. Христо
Ботев 6; Люба Костадинова Петрова, Благоевград,
пл. Христо Ботев 6.
Първо гражданско отделение, 000304/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Людмила Иванова Ковачева, Пловдив, ул.
Велико Търново 13; Мария Иванова Попсавова,
София, ул. Искърски пролом 2, ет. 3, срещу Институт по планинско животновъдство и земеделие, гр.
Троян; Община Троян; държавата, представлявана
от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София.
Първо гражданско отделение, 000929/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
735/2008 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Антонина Тимофеевна Соловьова,
Кюстендил, ул. Ивайло 16, бл. 18, вх. В, ет. 1,
ап. 18, срещу Людмил Стойков Величков, с. Горна
Козница, област Кюстендил.
Първо гражданско отделение, 000982/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1941/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Жана Христова Коларова чрез адвокат Йовнов, София, ул. Лавеле 32; Георги Панов
Коларов чрез адвокат Йовнов, София, ул. Лавеле
32, срещу Мариана Стефанова Стругарова чрез
адвокат Джеров, София, ул Съборна 5, ет. 4; Лиляна Мирчева Стругарова, София, бул. Македония
46; Петко Митков Хваладжийски чрез адвокат
Христова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 27, вх. Б,
ет. 6, ап. 27; Светлозар Петков Хваладжийски чрез
адвокат Христова, София, ж.к. Стрелбище, бл. 27,
вх. Б, ет. 6, ап. 27; Столична община, София, ул.
Московска 33.
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Първо гражданско отделение, 001065/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1244/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Стоян Стефанов Минев чрез адвокат Марияна
Пушева със съдебен адрес Бургас, ул. Ген. Гурко
18, ет. 3, срещу Министерството на отбраната чрез
под. 38090, Варна, ул. Преслав 16, Щаб на Военноморските сили.
Първо гражданско отделение, 001096/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
91/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Шинка Благоева Коларова, Бургас, ж.к.
Славейков 37, вх. 3, ет. 3, ап. 7; Георги Благоев
Ласков, Велинград, ул. Будилник 2, срещу Магда
Благоева Мантарова чрез адвокат Кремова, Велинград, бул. Хан Аспарух 16.
Първо гражданско отделение, 001894/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Димитър Иванов Мандраджиев чрез адвокат
Томов, София, ул. Денкоглу 1, ет. 1, ап. 5; Станка
Иванова Чавдарова чрез адвокат Томов, София, ул.
Денкоглу 1, ет. 1, ап. 5; Янчо Щерев Мандраджиев
чрез адвокат Томов, София, ул. Денкоглу 1, ет. 1,
ап. 5; Елена Атанасова Мандраджиева чрез адвокат
Томов, София, ул. Денкоглу 1, ет. 1, ап. 5; Тони Щерева Мандраджиева чрез адвокат Томов, София, ул.
Денкоглу 1, ет. 1, ап. 5; Тонка Стоянова Алексиева
чрез адвокат Томов, София, ул. Денкоглу 1, ет. 1,
ап. 5; Констанатин Христов Николов чрез адвокат
Томов, София, ул. Денкоглу 1, ет. 1, ап. 5; Янчо
Христов Николов чрез адвокат Томов, София, ул.
Денкоглу 1, ет. 1, ап. 5; Петър Янчев Мандраджиев
чрез адвокат Томов, София, ул. Денкоглу 1, ет. 1,
ап. 5; Милка Стоянова Щерева чрез адвокат Томов,
София, ул. Денкоглу 1, ет. 1, ап. 5, срещу ЕТ „Сий
Стар – Васил Петков“, чрез адвокат Кръстанов,
Бургас, ул. Гурко 18; „Електроника“ – АД, София,
бул. Шипченски проход 63.
Първо гражданско отделение, 000173/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
429/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Зорка Маркова Воденска, гр. Сандански, ул. Банска 7, вх. В; Радостина Пенкова Янева,
София, ж.к. Света Троица, бл. 356, ап. 35; Стефка
Стоянова Камчева чрез адвокат Танев, София, ул.
Света София 8, ет. 5, офис 5; Катерина Михайлова
Камчева чрез адвокат Танев, София, ул. Света София
8, ет. 5, офис 5; Олга Стоянова Камчева-матова чрез
авокат Танев, София, ул. Света София 8, ет. 5, офис
5, срещу Васил Симеонов Бабалев, гр. Сандански,
ул. Васил Кънчев 6; Росица Симеонова Бабалева,
Сандански, ул. Св. св. Кирил и Методий 19; Симеон
Стоянов Бабалев, гр. Сандански, ул. Св. св. Кирил
и Методий 19; Митра Петрова Андонова, гр. Сандански, ул. Марица 12; Благой Георгиев Цветков,
гр. Сандански, ул. Марица 12; Любчо Георгиев Хърков, гр. Сандански, ул. Струма 3; Верка Георгиева
Голешевска, гр. Сандански, ул. Струма 3; Стефан
Георгиев Хърков, гр. Сандански, ул. Струма 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 001201/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2486/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Любен Димитров Бозев чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев, 38, ет. 2;
Таня Петрова Бозева чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев, 38, ет. 2, срещу Сийка
Красимирова Емилова, Пловдив, ул. Славянска 93,
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вх. А, ет. 4, ап. 19; Емил Павлов Емилов, Пловдив,
ул. Славянска 93, вх. А, ет. 4, ап. 19; жск „Лаута“
чрез адвокат Иван Добрев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 106.
Трето гражданско отделение, 001877/2009 по
описа на трето гражданско отделение на ВКС, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1759/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Дилян Спиридонов Буновски чрез
адвокат Даниела Хаджова и адвокат Цветана Чуклева, София, Софийска адвокатска колегия, срещу
Цветана Йорданова Дацова чрез адвокат Венцислав
Дудоленски и адвокат Божидар Банков, София, ул.
Три уши 3, ет. 3; Силвия Дацова Димитрова, София,
кв. Лозенец, ул. Цветна градина 54; Александър
Димитров Дацов чрез адвокат Венцислав Дудоленски, София, ул. Три уши 3, ет. 3; Сара Димитрова
Дацова чрез адвокат Венцислав Дудоленски, София,
ул. Три уши 3, ет. 3; Людмил Николов Рангелов,
София, ул. Юрий Гагарин 41, бл. 31, вх. Б, ап. 7;
Ваня Васкова Рангелова, София, ул. Юрий Гагарин
41, бл. 31, вх. Б, ап. 7; Пенка Ганчева Буновска чрез
адвокат Магдалена Плугчиева, София, бул. Витоша
4, ет. 4, кантора 415.
Трето гражданско отделение, 000133/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1790/2007 по описа на Софийския градски съд, подадена от Велислава Михайлова Атанасова, София,
ж.к. Люлин, бл. 740, вх. Б, ет. 3, ап. 11; „Българска
телекомуникационна компания“ – АД, София, бул.
Тотлебен 8.
Трето гражданско отделение, 000354/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2009 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Ваньо Станков Диков, Видин, ж.к. Химик,
бл. 24, вх. В, ап. 99, срещу „Видахим“ – АД, Видин,
Южна промишлена зона.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 001144/2009 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2262/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Компания за технологии и иновации
„Съединение“ – АД, чрез адвокат Георги Асенов
Станков, София, ул. Позитано 3, ет. 2, ст. 23, срещу Михаил Тодоров Попов чрез адвокат Росица
Петрова Попова, Пловдив, ул. Кап. Райчо 56, ТЦ
„Гранд“, ет. 3, офис 3 – 7.
Първо търговско отделение, 000031/2010 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1160/2009
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Застрахователно дружество Евроинс“ – АД, с изпълнителен директор Антон Пиронски, София, бул.
Христофор Колумб 43, срещу Божидар Любомиров
Налбантов чрез адвокат Кирил Илиев Николов,
София, бул. Македония 12, ет. 3.
Първо търговско отделение, 000049/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1159/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Свилен Богданов Колев чрез адвокат Драгомир
Димов, Варна, ул. Бр. Миладинови 144, ет. 3, срещу
Иво Колев Николов чрез адвокат Иван Димитров
Ралчев, Варна, ул. Драган Цанков 15.
Първо търговско отделение, 000051/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4598/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
чрез адвокат Татяна Михайлова, Смолян, бул.
България 3, офис 103, срещу „Имо – Реал“ – ЕООД,
чрез адвокат Красимир Недялков Мазгалов, София,
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бул. Васил Левски 82, вх. В, ет. 1, ап. 3, и трето
лице „Ню Дрийм Груп“ – ООД, с управител Кр.
Стефанов, София, ж.к. Разсадник-Коньовица, бл. 87,
вх. 1, ет. 5, ап. 23.
Първо търговско отделение, 000165/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
669/2009 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Кооперация „ВЗК АЧС – Съгласие 96“, с
председател Йорданка Анчева Падарева, с. Русаля,
област Велико Търново, срещу Кръстю Маринов
Тенджерков чрез адвокат Кирил Станчев, с. Самоводене, област Велико Търново.
Първо търговско отделение, 000255/2010 по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
193/2009 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Жасмин Агро“ – ЕООД, с управител Янка
Георгиева, Бургас, кв. Долно Езерово, ул. Ропотамо
4; „Жасмин Агро“ – ЕООД, Бургас, чрез адвокат
Нина Нейчева, София, ул. Александър Батенберг
1, срещу „Трейд Авал Лимитид“, Никозия, Кипър,
чрез адвокат Владилен Миланов, София, ул. Врабча
17А, ет. 1, ап. 3.
6879
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпил протест от зам.
окръжния прокурор при Окръжна прокуратура – Пазарджик, против чл. 14 от Наредбата за
обществения ред в община Пазарджик. По протеста е образувано адм.д. № 508/2010 по описа
на Административния съд – Пазарджик, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.09.2010 г. от 10 ч.
6951
Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д. № 214/2010,
което е насрочено за разглеждане в открито с.
з. на 06.10.2010 в 13,30 ч. и по което предмет на
оспорване е искане за отмяна на чл. 48 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Сливен, приета с решение № 238 от 31.07.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен.
6941
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 30 състав, призовава Любен Стоянов
Ангелов, Петър Иванов, Донка Трендафилова,
Димитър Колев, Христо Аврамов, Езра Беречин
Рубен Шаул Ково и Татяна Вадимова Попова като
заинтересувани страни по адм. д. № 211/2010,
образувано по жалба на Любчо Любомиров Луков от Самоков, срещу заповед № РД-09-50-345
от 08.03.2009 г. на главния архитект на София за
изменение на плановете за регулация и застрояване и приемане на работен устройствен план
за имоти, намиращи се в кв. 21, Зона Г-14 по
плана на гр. София. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 23.09.2010 г. в 9,30 ч.
Заинтересованите страни да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
7016
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
V състав, призовава Теодора Иванова Прайффер,
гражданка на Германия, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 8.11.2010 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 824/2009, заведено от Марин Т.
Стойчев и Анета И. Данчева-Манолова, с правно
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основание делба. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7064
Пловдивският районен съд на основание на
определение, постановено по гр.д. № 11212/2010
по молба на Димитър Любенов Маринов с постоянен адрес Пловдив, ул. Пере Тошев 30, ет. 3, ап.
8, и на основание чл. 562 ГПК издава заповед, с
която отправя покана към държателя на ценни
книги – 1250 акции, на приносител – обикновени, с право на глас, с номинална стойност 1 лв.,
от капитала на „Енерго Сервиз“ – А Д, ЕИК
200334806, София, с номера от 30 001 до 31 250,
материализирани в 5 купюри, серия ЕС, с номера
от 000091 до 000095 включително – в случая неизвестен, който да заяви най-късно до посочения в
заповедта ден на заседанието на съда за произнасянето по обезсилването – 27.10.2011 г., като предупреждава същия, че ако не стори това, ценните
книги ще бъдат обезсилени; нарежда на „Енерго
Сервиз“ – АД, ЕИК 200334806, със седалище и
адрес на управление София, ул. 165 № 3, сграда на
„Мотажи“ – ЕАД, ет. 8, да не извършва никакви
плащания на приносителя на ценните книги.
6958
Пазарджишкият окръжен съд с разпореждане
от 27.07.2010 г. образува гр.д. № 623/2010 на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД по мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност чрез председателя
Стоян Кушлев с адрес за призоваване Пловдив,
бул. Санкт Петербург 55, против Георги Иванов
Петраков от Пазарджик, ул. Стефан Караджа
17, вх. В, ет. 1, ап. 51, лично и в качеството му
на ЕТ „Петраков – Георги Иванов“, БУЛСТАТ
112030792, със седалище и адрес на управление
Пазарджик, ул. Стефан Караджа 17, вх. В, ет. 1,
ап. 51, чрез собственика и управител Георги
Иванов Петраков и ЕТ „Петра – До – Светлана
Георгиева“, БУЛСТАТ 112091101, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, ул. Стефан
Караджа 17, чрез собственика и управител Светлана Георгиева Петракова за отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност, на основание чл. 28, ал. 1 във връзка с
чл. 4, ал. 1 и чл. 10 ЗОПДИППД с цена на иска
73 593 лв. Предмет на отнемане е следното имущество: От Георги Иванов Петраков в качеството
му на ЕТ „Петраков – Георги Иванов“ на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: сутерен с площ 275,25
кв.м, предназначен за кафе-аперитив с 30 места
(идентификатор 55155.503.838.1.48); магазин № 1 с
площ 56,5 кв.м (идентификатор 55155.503.838.1.1);
кафене с площ 84,3 кв.м и вход откъм ул. Иван
Вазов (идентификатор 55155.503.838.1.5), разположени на партерния етаж; офис № 7 с площ
18,9 к в.м (идентификатор 55155.503.838.1.12),
разположен на първия етаж; офис № 1 с площ
35,5 к в.м (идентификатор 55155.503.838.1.15),
разположен на втория етаж; офис № 2 с площ
30,4 к в.м (идентификатор 55155.503.838.1.16),
разположен на втория етаж; офис № 3 с площ
41,6 к в.м (идентификатор 55155.503.838.1.17),
разположен на втория етаж; офис № 4 с площ
25,5 к в.м (идентификатор 55155.503.838.1.18),
разположен на втория етаж; офис № 7 с площ
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18,9 к в.м (идентификатор 55155.503.838.1.21),
разположен на втория етаж; офис № 7 с площ
18,9 к в.м (идентификатор 55155.503.838.1.30),
разположен на третия етаж; офис № 8 с площ
22,4 кв.м (идентификатор 55155.503.838.1.31), разположен на третия етаж; офис № 9 с площ 18,7
кв.м (идентификатор 55155.503.838.1.32), разположен на третия етаж; офис № 1 с площ 35,5 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.33), разположен
на четвъртия етаж; офис № 2 с площ 30,4 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.34), разположен
на четвъртия етаж; офис № 3 с площ 41,6 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.35), разположен
на четвъртия етаж; офис № 4 с площ 25,5 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.36), разположен
на четвъртия етаж; офис № 5 с площ 22,3 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.37), разположен
на четвъртия етаж; офис № 6 с площ 21,8 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.38), разположен
на четвъртия етаж; офис № 7 с площ 18,9 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.39), разположен
на четвъртия етаж; офис № 8 с площ 22,4 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.40), разположен
на четвъртия етаж; офис № 9 с площ 18,7 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.41), разположен на
четвъртия етаж; кафе-аперитив-тераса с площ
166,2 кв.м, разположен на шестия етаж, представляващ покрив на сградата (идентификатор
55155.503.838.1.47). От Светлана Георгиева Петракова в качеството є на ЕТ „Петра – До – Светлана
Георгиева“ на основание чл. 8 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД: офис № 3 с площ 41,6 кв.м
(идентификатор 55155.503.838.1.8), разположен
на първия етаж. Имотите (общо 23 на брой) са
с обща застроена площ 1091,75 кв.м от масивна
шестетажна многофункционална сграда с идентификатор 55155.503.838.1, построена в дворно
място с идентификатор 55155.503.838 в Пазарджик, ул. Цар Самуил 10А, цялото с площ 258
кв.м, съставляващо част от имот пл. № 368, за
която е отреден парцел ІІ – административно
обслужване и магазини, кв. 272 по плана на
Пазарджик, при граници: от три страни улици,
и парцел ІІІ – административно обслужване и
търговия. Пазарджишкият окръжен съд определя едномесечен срок, в който заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
имуществото, считано от деня на публикацията на
това обявление в „Държавен вестник“. Насрочва
делото за 18.01.2011 г. от 11 ч.
6973
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХII.2007 г. по ф.д. 6346/2002 вписа промени за
„Есенс 2002“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Надя Николова Георгиева
на Лазарина Андриянова Димитрова; вписва
като съдружник Лазарина Андриянова Димитрова; дружеството продължава дейността си
като дружество с ограничена отговорност „Есенс
2002“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
3811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 12416/2004 вписа промени
за „БГ синема трейд“ – ООД: вписва промяна
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на седалището и адреса на управление – София,
район „Възраждане“, бул. Стефан Стамболов 5,
ет. 4; вписва нов дружествен договор.
3777
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 9397/2007 вписа промени за
„Фиго – транс“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Филип Кирилов Сотиров; вписва като
съдружник и управител Ангелина Александрова
Сотирова; вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Филип Кирилов Сотиров на Ангелина
Александрова Сотирова; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 2, бл. 604, вх. А, ет. 6, ап. 24;
дружеството ще се управлява и представлява от
Георги Кирилов Сотиров и Ангелина Александрова Сотирова заедно и поотделно.
3778
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18694/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дежо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл. 54, вх. Б,
ет. 8, ап. 42, с предмет на дейност: търговия с
детски дрехи и храни, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество
и представителство, извършване на всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Дочков Иванов и Мария
Павлова Иванова и се управлява и представлява
от Мария Павлова Иванова.
3779
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19717/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ескус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Връбница 1, бл. 538, вх. Б,
ет. 3, ап. 33, с предмет на дейност: изработка,
дизайн и поддръжка на софтуерни програмни
продукти, информационни услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество на български и чужде
странни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, маркетингови услуги, електронна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Васил Добрев Арнаудски,
който го управлява и представлява.
3780
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18832/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „А и Н България
Бета“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 27,
ет. 3, с предмет на дейност: придобиване и търговия с недвижими имоти, строителна дейност,
отдаване под наем, консултационна дейност в
областта на сделките с недвижими имоти, търговско представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, дружеството може
да извършва и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници „А & Н Пропърти Девелопмънт ГмбХ“, Австрия, „Лик Лайтнер
Имобилиен Енд Консултинг ГмбХ“, Австрия, и
„Л & П Пройектентвиклунгс ГмбХ“, Австрия, и
се управлява и представлява от Рудолф Лайтнер
и Вилхелм Волф заедно и поотделно.
37881
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХII.2007 г.
по ф.д. № 13046/2007 вписа промени за „Смарт
пропъртис инвестмънтс“ – ООД: вписва като
управители Владимир Святославович Корсун и
Юлия Климентиевна Дацко; дружеството се управлява и представлява от Дмитрий Анатолиевич
Дацко, Владимир Святославович Корсун и Юлия
Климентиевна Дацко заедно и поотделно.
3782
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.ХII.2007 г.
по ф.д. № 17760/97 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Херкулес – Слави Костов“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Херкулес – тур“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 13492/2006).
3783
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 17549/97 вписа промени
за „Комерс ММ“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Витоша“,
ул. Околовръстен път 76; вписва промени в учредителния акт.
3784
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5909/98 вписа промени
за „Европарк“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Младост“,
ж.к. Младост 3, ул. Йордан Милев, ДРК „Патиланци“; вписва промени в дружествения договор.
3785
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10537/98 вписа прехвърляне на предприятие на ЕТ „Силвия – 98 – Силвия Лашова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Силвия Кирилова Лашова на Ришар
Алрашид и го писа като едноличен търговец с
фирма „Силвия – 98 – Ришар Алрашид“.
3786
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 8877/1998 вписа промени
за „София истейтс едно“ – ЕООД: заличава като
управител Светозар Емилов Максимов; вписва
като управител Трифон Славов Трифонов; дружеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Трифон Славов Трифонов.
3787
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 10314/99 вписа промени
за „Еър Лазур – дженерал авиейшън“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала от 7 102 500 лв.
на 20 000 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
3788
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 19.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 12787/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Кулинар“ – АД.
3789
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 748/2000 вписа промени за
„ТВ хит 2000“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Симеон Людмилов Маринов
на „Центрум груп“ – ООД; заличава като съдружник и управител Симеон Людмилов Маринов;
вписва като съдружник „Центрум груп“ – ООД;
вписва като управител Лъчезар Минков Цоневски,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва промени в дружествения договор.
3790
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 7565/2001 вписа промени
за „Евимекс 2001“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Евтим Димитров Евтимов на Лидия Ангелова Евтимова; заличава
като едноличен собственик на капитала Евтим
Димитров Евтимов; вписва като едноличен собственик на капитала Лидия Ангелова Евтимова;
заличава като управител Евтим Димитров Евтимов; вписва като управител Валентина Димитрова
Георгиева; вписва нов учредителен акт.
3791
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 11.ХII.2007 г. по ф.д. № 5814/97 вписа промени
за „Алинеа“ – ООД: деноминира капитала на
дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч.
и размера на дяловете; вписва прехвърляне на
43 дружествени дяла от Ангел Мариов Стоицов
на Бисер Христов Георгиев; вписва прехвърляне
на 7 дружествени дяла от Людмила Петрова
Димитрова на Цецка Благоева Георгиева; заличава като съдружници Ангел Мариов Стоицов
и Людмила Петрова Димитрова; вписва като
съдружник Цецка Благоева Георгиева; вписва
нов дружествен договор.
3792
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 5639/90 вписа промени за „Частно акционерно дружество „Зографски“ – АД: вписва
промяна на предмета на дейност: хотелиерство,
ресторантьорство, търговска и външноикономическа дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, туроператорска дейност, сделки
с валута в наличност по занятие като обменно
бюро, обмяна на валута и всички видове други
дейности, незабранени със закон; вписва увеличение на капитала на дружеството от 2 620 000 лв.
на 3 620 000 лв. чрез издаване на нови 1 000 000
обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв.; вписва нов съвет на
директорите в състав: Кирил Зографски, Илия
Иванов Зографски, Ирина Зографски-Иванов,
Надя Брюкелман и Недялко Грозев Иванов;
дружеството се управлява и представлява от
изпълнителните директори Кирил Зографски и
Ирина Зографски-Иванов само заедно; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 2.VII.2007 г.
3793
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 11848/90 вписа промяна
за „К левъртън интернешънъл Лтд“ – ЕООД:
едноличен собственик на капитала е Саша Иванова Костов.
3794
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 27664/91 вписа промени
за „Деспред“ – АД: вписва промени в устава,
приети на общо събрание на акционерите, проведено на 30.ХI.2007 г.; заличава като членове на
надзорния съвет Здравка Христова Стефанова,
Мария Стефанова Михайлова и А лександър
Владимиров Шостенко; заличава като членове
на управителния съвет Веско Николов Лазаров,
Любка Петкова Младенова и Мартин Бойчев
Ганев; заличава като прокурист Людмил Петров
Тасков; вписва съвет на директорите в състав:
Любка Петкова Младенова, Мартин Бойчев Ганев
и Людмил Петров Тасков; вписва като председател
на съвета на директорите Мартин Бойчев Ганев;
дружеството се представлява от изпълнителния
директор Любка Петкова Младенова.
3795
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от
13.ХII.2007 г. по ф.д. № 27465/91 вписа промени
за „Мостстрой“ – АД: вписва промени в устава
на дружеството, приети с решение на общото
събрание, проведено на 12.ХII.2007 г.; заличава
членовете на съвета на директорите; дружеството
преминава на двустепенна система на управление;
вписва като членове на надзорния съвет: Васил
Крумов Божков, „Нове – АД – холдинг“ – АД
(рег. по ф.д. № 17222/91), и Ирен Венелинова
Маринова; вписва като членове на управителния
съвет: Орлин Георгиев Хаджиянков – председател, Румен Косев Йовчев – зам.-председател,
Стоян Стефанов Михайлов, Атанаска Георгиева
Чакърова и Господин Колев Господинов; вписва
промяна на номиналната стойност на акциите на
дружеството от 10 лв. на 1 лв.; вписва промяна в
предмета на дейност: строителство, реконструкция
и ремонт на мостове, мостови съоръжения, пътни
съоръжения, инженерингова и научноизследователска дейност, посредничество, подготовка
и квалификация на кадри, вътрешна и външна
търговия, придобиване и разпореждане с дялово
участие в търговски дружества, специализиран
оператор на ро-ро терминал и всякаква друга
дейност, незабранена със закон; дружеството се
представлява от изпълнителните директори Орлин Георгиев Хаджиянков и Румен Косев Йовчев
заедно и поотделно.
3796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 12991/91 вписа промени за „Балканкерамик“ – АД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 74 601 лв. на 1 400 000 лв. чрез
издаване на нови 1 325 399 поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва
промени в устава, приети на общо събрание на
акционерите, проведено на 3.ХII.2007 г.
3797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2449/92 вписа промени за
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„Я. Христов и Ко“ – ООД: вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София,
район „Триадица“, ул. Деян Белишки 46, вх. Г,
ап. Г8; вписва нов дружествен договор.
3798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 28845/92 вписа промени
за „Димар“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Марийка Стефанова Цолачева на Димитър Димитров Димов; вписва като
съдружник Димитър Димитров Димов; заличава
като съдружник Марийка Стефанова Цолачева;
заличава като управител Марийка Стефанова
Цолачева; вписва като у п рави тел Дими т ър
Димитров Димов; дружеството се управлява и
представлява от управителите Димитър Груев
Димов и Димитър Димитров Димов заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
3799
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 16257/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Сотис – Свилен
Овчаров“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Сотис армс“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 2832/2000).
3800
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 1873/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Турхомс – Цвета Алексиева“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Турхомс – България“ – ООД (рег.
по ф.д. № 6947/2007).
3801
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 6391/93 вписа промени за
„Професионална защита – Електроник“ – ООД:
вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла
о т Ва лери Ма н у и лов Замфи ров на „Ди Ес
Си – Българи я“ – ЕООД; вписва промени в
дружествения договор.
3802
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 6681/94 вписа промени за „Арамекс
интернешънъл куриър“ – ООД: вписва промяна
на адреса на управление – София, ул. Капитан
Димитър Списаревски 3, ет. 3, като седалището
остава на същия адрес – София, район „Средец“,
ул. Георги Сава Раковски 124, ет. 1.
3803
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.ХII.2007 г. по ф.д. № 5697/96 вписа промени
за „София тикетс – Божидар Стоянов“ – ЕООД:
вписва промяна на предмета на дейност: създа ва не т о, ра зп рос т ра нен ие т о и опа зва не т о
на културни ценности в областта на театъра,
м у зи к ат а , к и но т о, ау д ио -визи я т а , ц и рк а и
пластичните изкуства, продажба на билети за
концерти, театри, спортни състезания и други
масови прояви, вътрешна и външна търговия със
стоки и вещи, разрешени със закон, търговско
представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, рекламна, импресарска, туристическа,
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превозваческа, предприемаческа и всяка друга
дейност, за която няма изрична забрана със закон; вписва като управител Константин Фарук
Хадад; дружеството се управлява и представлява
от управителите Божидар Стоянов Стоянов и
Константин Фарук Хадад заедно и поотделно.
3804
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 8530/2004 вписа промени
за „Бул – Жек“ – ООД: вписва прехвърляне на
4 дружествени дяла от Здравко Илиев Желев на
„Глобъл инвест холдинг“ – ООД; вписва промени
в дружествения договор.
3805
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 238/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2004 г. на „Прогресстрой – 45“ – ООД.
3806
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 238/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Прогресстрой – 45“ – ООД.
3807
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 238/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Прогресстрой – 45“ – ООД.
3808
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.VIII.2007 г. по ф.д № 8836/2003 вписа промяна
за „Брик – 1“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Изгрев“,
ул. Чарлз Дарвин 14Б, вх. А.
3809
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.ХII.2007 г.
по ф.д. № 6483/2003 вписа промени за „Корпорът
мениджмънт енд тръст сървисис“ – ООД: вписва
прехвърляне на 15 дружествени дяла от Илия Василев Кърпачев на Христина Петрова Неделкова;
заличава като съдружник Илия Василев Кърпачев;
вписва промени в дружествения договор.
3810
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2006 г. по ф.д. № 3933/2002 вписа промени
за „Ботонакис“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв.на 100 000 лв.;
вписва промяна в адреса на управление – София, район „Триадица“, бул. България 75, Бизнес
център „Ботонакис“, ет. 7; вписва изменение и
допълнение на учредителния акт.
3812
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 10/2002 вписа промяна за
„Индивидуална практика за първична медицинска помощ – стоматологична Белдент“ – ЕООД:
вписва промяна на наименованието от „Индивидуална практика за първична медицинска
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помощ – стоматологична Белдент“ – ЕООД, на
„Индивидуална практика за първична медицинска
помощ – дентална Белдент“ – ЕООД.
3813
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.ХII.2007 г. по ф.д. № 822/2002 вписа промени
за „Писани Булмар“ – ООД: вписва увеличение
на капитала на дружеството от 10 000 лв. на
595 000 лв.; вписва нов дружествен договор.
3814
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.ХII.2007 г.
по ф.д. № 11290/2001 вписа промени за „Агенция
дипломатически имоти в страната“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
66 948 450 лв. на 67 231 650 лв.; вписва намаление
на капитала на дружеството от 67 231 650 лв. на
67 100 380 лв.; вписва намаление на капитала на
дружеството от 67 100 380 лв. на 67 096 360 лв.;
вписва промени в учредителния акт.
3815
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.ХII.2007 г. по ф.д. № 459/2004 вписа промени за
„Лабиринт комюникейшън стратеджис“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Иван Димитров Стойчев; вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла от Иван
Димитров Стойчев на „Буков консулт“ – ЕООД,
представлявано от Светозар Иванов Буков; вписва
като едноличен собственик на капитала „Буков
консулт“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 4828/2004);
вписва промяна на наименованието от „Лабиринт
комюникейшън стратеджис“ – ЕООД, на „Ра
153“ – ЕООД; премества седалището и адреса на
управление от район „Триадица“, ул. Хан Аспарух 7, ет. 3, в район „Слатина“, ул. Ген. Хосе де
Сан Марти 7; вписва като управител Светозар
Иванов Буков, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт
на дружеството.
3816
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19066/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Артефакт – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж.к.
Връбница 2, бл. 605, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ и
всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Владимир Валентинов Милошев, който
го управлява и представлява.
4069
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19092/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мъро
Бет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Студентски
град, ул. Акад. Борис Стефанов 1, магазин 12, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мариан Младенов Гушев, който го управлява и
представлява.
4070
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 16556/2007 вписа промяна за „Кобрикс“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
от Велико Търново, ул. Колоня Товар 3, ет. 6,
ап. 19, в София, район „Витоша“, кв. Симеоново,
ул. Шестдесет и втора № 6.
4071
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 18460/2007 вписа промяна за „Аспенберг“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Видин в София, район „Връбница“,
ж.к. Модерно предградие, бл. 3, вх. Г, ет. 4, ап. 82.
4072
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18786/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еран“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър 16, вх. В, ет. 4, ап. 34, с предмет на дейност: превоз на пътници, таксиметрова дейност,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, покупкопродажба на недвижими имоти, строителство,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на
стоки и всякакви други дейности, изискващи лиценз и разрешително, сделки и услуги, за които
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Жан Люк Ерини, който
го управлява и представлява.
4073
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18350/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Еуро сър-
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вис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Павлово, ул. Преки
път 21 – 23, вх. 1, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: транспортна дейност и услуги, покупка,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строително-ремонтна дейност и
услуги, предоставяне услуги в сферата на чистотата, вътрешна и външна търговия, хотелиерство,
ресторантьорство, посредническа и комисионерска дейност, мениджмънт, производство на
стоки за потребление за селското стопанство и
промишлеността, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници Борис Иванов Димитров, Димитър Янакиев
Николов и Румен Пенев Русев и се управлява и
представлява от Борис Иванов Димитров.
4074
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18099/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди
енд Ди инвестмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, кв. Иван Вазов, ул.
Краище, бл. 29, вх. 1, ет. 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки
от собствено производство, покупко-продажба на
строителни материали, строителни услуги и посредничество при продажба на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лизингови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ивайло Евтимов Пазвански и се управлява и представлява от управителя Ивайло
Мирчев Карабельов.
4075
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19805/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Европейски център за комуникации“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Елин връх 19, вх. А, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: обучение на кадри, в т. ч. и
чуждоезиково, преводаческа дейност и легализиране на преводни документи (след снабдяване с
лиценз от Консулски отдел на Министерството
на външните работи), организиране на семинари, презентации, конференции, маркетингова и
лизингова дейност, рекламна, куриерска дейност,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, транспортна дейност, всякакви
консултантски услуги, всякакви други търговски
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сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Детелина Цекова Ишева,
която го управлява и представлява.
4076
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19144/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Анас
и Лина“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1,
бл. 111, вх. 1, ет. 12, ап. 55, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мохамад Самер Ганам,
който го управлява и представлява.
4077
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 19031/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Студио
6“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Шипка 6, ет. 1, с
предмет на дейност: проектиране в стрителството на жилищни, обществени, административни,
промишлени, аграрни и всякакви други неспециализирани сгради, изработване на всякакви
преустройствени и регулационни планове, частични изменения на същите, проектиране на
съоръжения от инженерната инфраструктура като
пътища, мостове, естакади и др., изработване
на интериорни решения за сгради и помещения,
дизайн на мебели, осветителни тела и всякакви
други изделия, предмет на промишления дизайн,
както и всякаква друга, незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Теодор Анатолиев
Тодоров и Николай Марио Николов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
4078
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18704/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Топола“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Панчарево“, с. Бистрица,
ул. Тополите 10, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, строителство, механизация и транспорт, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Борис Асенов
Танев, който го управлява и представлява.
4079
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19049/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Билдкомерс ентерпрайс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“,
ул. Полк. Юрий Гагарин 22А, ап. 2, с предмет
на дейност: строителство, покупка, продажба,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, ремонтна и монтажна дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, транспортни, таксиметрови и рекламни услуги, външна и вътрешна търговия, както и всякаква друга дейност и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Лазаров Лазаров,
който го управлява и представлява.
4080
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18748/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джулори М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда
1, бл. 143, вх. А, ет. 7, ап. 18, с предмет на дейност: козметични и фризьорски услуги, импорт,
експорт и реекспорт на стоки, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
електронна търговия, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, консултантски, счетоводни и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, дизайн, маркетингова дейност, превоз на товари в страната и в чужбина и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Марио Стефанов Симеонов, който го управлява
и представлява.
4081
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 19116/2007
вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евро билд Р“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Красно село“, ж.к. Борово, бл. 9, вх. А,
ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: строителство,
изграждане, проектиране на жилища, сгради и
съоръжения, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
национален и международен туризъм – туропера-
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торска и туристическа агентска дейност, вътрешна
и външна търговия, търговско посредничество и
представителство (без процесуално) на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Росен Николаев Чорелов, който го управлява и
представлява.
4082
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19075/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Транс комерс
88“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 39,
вх. К, ет. 8, ап. 175, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, таксиметрова дейност,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиторска дейност, отдаване под наем на
автомобили, автосервизна дейност, продажба на
авточасти и аксесоари, организиране на автомивки, лизинг, маркетинг, търговско представителство (без процесуално), както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Неделчо Танев Ганев и Тихомир
Неделчев Танев и се управлява и представлява
от Неделчо Танев Ганев.
4083
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18847/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ем строй къмпани“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Сфия, район „Средец“,
пл. Народно събрание 9, с предмет на дейност:
пътно, индустриално и жилищно стрителство,
предприемачество и инвестиционна дейност в
областта на строителството, строително-монтажни и ремонтни дейности, посредническа дейност,
покупко-продажби, замени и наеми на недвижими
имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Любомир Георгиев Хубенов, който го
управлява и представлява.
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