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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА

и не поема гаранции и няма да носи отговорност за действителността или приложимостта
на Заема или за финансовото състояние на
Кредитополучателя.

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

§ 2
(Разплащания, Дефиниции)
(1) Извършване на разплащане по Заема. Постъпленията по Заема трябва да бъдат преведени на Датата за извършване на разплащания
по Сметката за извършване на разплащания.
(2) Предварителни условия за извършване
на разплащането. Разплащане по Заема се
извършва при изпълнението на следните предварителни условия:
(а) Кредитополучателят да е предоставил
на Банките документите, посочени
в Приложение 1, с удовлетворяващи
Организатора форма и съдържание не
по-късно от два Работни дни преди
Датата за извършване на разплащания;
(б) декларациите и гаранциите по § 1 (3)
да са верни на Датата за извършване
на разплащания;
(в) да не е настъпило или да не предстои
събитие, което би дало на ДБ, в качеството на първоначален кредитор,
правото да прекрати този Договор за
заем незабавно или след изтичането на
гратисен период;
(г) подписване на Приложението за Ценовите условия.
Ако Приложението за Ценовите условия не
бъде подписано до 31 декември 2013 г., този
Договор за заем ще изгуби сила и ще стане
невалиден без каквито и да било по-нататъшни
задължения на страните.
(3) Определени дефиниции.
„С м е т к а з а и з в ъ р ш в а н е н а р а з п л а щ а н и я “ означава сметката, посочена в
Приложението за Ценовите условия.
„Дата за извършване на разплащ а н и я “ означава датата за извършване на
разплащания, посочена в Приложението за
Ценовите условия.
„ Д а т а н а п а д е ж “ означава датата на
падеж, посочена в Приложението за Ценовите
условия.
„ Р а б о т е н д е н “ означава всеки ден
(с изключение на събота и неделя), в който
Трансевропейската автоматизирана система
за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (TARGET2) функционира за
извършване на сетълмент на плащания.
„ К р е д и т о р и “ означава ДБ и/или всички
правоприемници.

ДОГОВОР

за прехвърляем заем с фиксиран лихвен
процент с падеж 2020 г. между Република
България в качеството на Кредитополучател
и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството
на Кредитор и Агент по плащанията
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно
събрание на 8 ноември 2013 г. – ДВ, бр. 101 от
2013 г. В сила от 4 ноември 2013 г.)
§ 1
(Заем, декларации и гаранции)
(1) Заем. Банката отпуска на Кредитополучателя прехвърляем заем (Schuldscheindarlehen)
(„Заема“) с номинален размер, посочен в Приложението за Ценовите условия.
(2) Приложение за Ценовите условия. Окончателните условия на Договора за заем, поконкретно номиналният размер и Лихвеният
процент, ще бъдат определени в букбилдинг
процес и ще бъдат фиксирани в Приложението за ценовите условия, което трябва да
бъде сключено между Кредитополучателя и
Банката, по същество във формата, изложена
в Приложение 3 („Приложението за Ценовите
условия“), и трябва да бъде подписано след
датата на този Договор за заем.
(3) Декларации и гаранции. Кредитополучателят декларира и гарантира пред Организатора
и Кредиторите, че към Датата за извършване
на разплащания (i) неговите задължения по
този договор за заем, така както е допълнен
с Приложението за Ценовите условия („Договора за заем“ или „Договора“; позоваването
на Договора за заем или Договора включва
Приложението за Ценовите условия), са действителни, обвързващи и законово приложими
в съответствие с правото на Германия и (ii)
всички действия, разрешения, съгласия и други
условия, които е трябвало да бъдат извършени,
дадени и изпълнени, са били извършени, дадени
и изпълнени и са в пълна сила по отношение
на подписването на Договора за заем и изпълняването от Кредитополучателя на неговите
задължения по Договора за заем. По бюджета е
било взето надлежно решение и той съответства
на приложимото към Кредитополучателя законодателство; Заемът няма да надвиши никакви
лимити, определени в бюджета.
(4) Използване на постъпленията. Кредитополучателят ще използва размера на заема за
общи бюджетни цели.
(5) Липса на отговорност от страна на Организатора. Организаторът не прави декларации

§ 3
(Лихва, Наказателна лихва)
(1) Лихвен процент. Върху Заема се начислява
лихва от и включително Датата за извършване
на разплащания до и без да се включва Дата-

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

та на падеж в размер на лихвата, посочена в
Приложението за Ценовите условия („Лихвения
процент“).
(2) Дати на плащане на лихви. Лихвата се
плаща годишно в края на периода всяка година
на датата за плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия, като първото
плащане на лихва е дължимо на първата дата
на плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия (всяка такава дата е
„Дата на плащане на лихва“). Ако която и да
било Дата на плащане на лихва се пада в ден,
който не е Работен ден, съответното плащане
следва да бъде извършено на непосредствено
следващия Работен ден. Кредиторите нямат
право да изискват допълнителна лихва или
каквито и да било други плащания по отношение на такава забава.
(3) Дроб за отчитане на дните. Лихва за
период от по-малко от една пълна година ще
се изчислява въз основа на действителния брой
изминали дни, разделен на броя на дните (365
или 366) в съответната година.
(4) Наказателна лихва. Неизпълнение настъпва независимо от всички напомняния,
ако която и да било сума, дължима по този
Договор за заем, не бъде платена, когато е
дължима. Върху всяка дължима и неплатена
сума по главницата се начислява лихва при
законния лихвен процент за забава.*1
§ 4
(Погасяване)
(1) Погасяване. Заемът подлежи на погасяване
по номинал на Датата на падеж. Ако Датата
на падеж не е Работен ден, плащането трябва
да бъде извършено на следващия работен ден.
Кредиторите нямат право да изискват каквато
и да било лихва или други плащания по отношение на такава забава.
(2) Забрана на предсрочно обратно изкупуване.
Всяко право за обявяване на Заема за подлежащ на предсрочно погасяване е изключено за
Кредитополучателя (освен когато в тези Условия е предвидено друго). Кредитополучателят
се отказва от всяко право, на което има право
съгласно закона да изплати предварително или
да прекрати по друг начин Заема в който и
да било момент преди Датата на погасяване.
§ 5
(Облагане с данъци)
(1) Удържане на данък при източника. Всички
плащания, дължими съгласно този Договор,
трябва да се извършват без приспадане или
удържане при източника за или за сметка
* Годишният процент на наказателната лихва, �����
установен със закон, е пет процентни пункта над основния лихвен процент, публикуван от Централната
банка на Германия (Deutsche Bundesbank) в съответния момент, §§ 288 (1), 247 (1) от Граждански кодекс
на Германия (BGB).
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на каквито и да било настоящи или бъдещи
данъци, налози или правителствени такси от
какъвто и да било характер, които се налагат или събират от Кредитополучателя при
източника във или от името на Съответната
данъчна юрисдикция или от или от името на
което и да било политическо подразделение
или който и да било орган в нея, който има
правомощията да налага данъци („Удържане на
данък при източника“), освен ако това приспадане или удържане при източника се изисква
по закон. В този случай Кредитополучателят
трябва да плати такива допълнителни суми по
главницата и лихвата, каквито могат да бъдат
необходими, за да може нетната сума, получена от Кредиторите след такова приспадане
или удържане при източника, да е равна на
съответните суми на главницата и лихвата,
които Кредиторите биха получили, ако не се
изискваше такова приспадане или удържане
при източника. Няма обаче да се дължат такива допълнителни суми за сметка на каквито
и да било налози, подлежащи на плащане в
резултат на каквито и да било настоящи или
минали лични или бизнес взаимоотношения
на Кредитора, на който трябва да бъде платена главницата и лихвата, със Съответната
данъчна юрисдикция, а не просто поради
факта, че плащанията по отношение на този
Договор са или, за данъчни цели, се считат
за получени или придобити в Съответната
данъчна юрисдикция.
При поискване от страна на Кредитополучателя чрез Агента по плащанията Кредиторите
трябва да представят в съответствие с § 13
потвърждение за съответното си пребиваване
за данъчни цели в срок от 60 дни от получаването на искането.
„С ъ о т в е т н а д а н ъч н а ю рисд и кц и я “ означава Република България.
(2) Уведомление. Кредитополучателят трябва
да уведоми Агента по плащанията незабавно,
ако в който и да било момент бъде задължен
по закон да приспадне или удържи при източника каквито и да било суми от плащанията,
дължими по този Договор (или ако размерите
или методът за определяне на тези приспадания
и удържане при източника бъдат променени).
§ 6
(Статут, Отрицателен залог)
(1) Статут. Задълженията по този Договор
за заем представляват безусловни, неподчинени
и необезпечени задължения на Кредитополучателя и ще се класират при равни условия с
всички други настоящи и бъдещи необезпечени
и неподчинени задължения на Кредитополучателя, свързани със заемни средства.
(2) Отрицателен залог. Кредитополучателят
приема и ще гарантира, че по време на срока
на Заема и докато той не бъде изплатен изцяло, той няма да предоставя или да допуска
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да остане неиздължена и ще осигури, че не се
предоставя или допуска да остане неиздължена
каквато и да било ипотека, тежест, залог, право
на задържане или друго обезпечение с вещно
действие върху който и да било от неговите
настоящи или бъдещи активи или приходи
или върху Международните парични активи
на Кредитополучателя или част от тях за целите на обезпечаването на какъвто и да било
Публичен външен дълг или каквато и да било
Гаранция по отношение на този дълг, освен ако,
при предоставяне на обезпечението, преди или
по време на това, а при всички други случаи
незабавно, Кредитополучателят не осигури, че
всички суми, дължими по отношение на Заема,
са обезпечени поравно и пропорционално или
че такова друго обезпечение или договореност
е предоставено с одобрението на кредиторите.
„ П у б л и ч е н в ъ н ш е н д ъ л г “ означава
всеки съществуващ или бъдещ дълг на Република България, който (a) е под формата на
или е инкорпориран в облигации, бонове или
други подобни инструменти, които за момента
са или могат да бъдат котирани, регистрирани за публична търговия или са обект на
обикновена покупко-продажба на която и да
било фондова борса, на извънборсовия пазар
или на който и да било друг пазар на ценни
книжа, и (b) не е (i) деноминиран в български
левове, (ii) допуснат до търговия на пазар на
Българската фондова борса, (iii) регистриран
в „Централен депозитар“ – АД, на Република
България, (iv) заявено, че се подчинява на
законите на Емитента, или (v) предлаган или
продаван в Република България. За целите
на този параграф емисия „се предлага или
продава в Република България“, ако повече
от 50 процента от общия номинален размер
на главницата се предлага първоначално в
Република България.
„Меж д у народни парични акт и в и “ означава всички официални златни
резерви на Кредитополучателя и всички средства на Кредитополучателя и на българските
фискални органи в специални права на тираж,
резервни позиции във фонда и чужда валута
на правителството или на която и да било
агенция или ведомство на правителството
към съответния момент, а понятията „Специални права на тираж“, „Резервни позиции във
фонда“ и „Чужда валута“ съобразно видовете
включени активи имат значенията, дадени им
в публикацията на Международния валутен
фонд („МВФ“), озаглавена „Международна
финансова статистика“, или такива други
значения, каквито МВФ формално е приел
към съответния момент, в това число такова
злато и резерви на Кредитополучателя, които са собственост на който и да било и са в
каквато и да било форма или се притежават
или обичайно се считат за притежавани като
негови Международни парични активи.
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„ Г а р а н ц и я “ означава всяка гаранция за
или обезпечение във връзка с дълг или друго
подобно задължение.
„Български фискални органи“
означава Българската народна банка и валутни
бордове, валутни стабилизационни фондове и
държавни хазни, доколкото същите изпълняват
функции на фискални органи.
§ 7
(Случаи на неизпълнение)
(1) Случаи на неизпълнение. Независимо от
които и да било законови права на прекратяване всеки Кредитор може да прекрати и
да изиска незабавно погасяване на неговия
дял от Заема по номинал при основателна
причина (wichtiger Grund). Такава основателна
причина ще се състои по-конкретно в едно
от следните:
(а) Неплащане. Кредитополучателят не
плати главница или лихва в срок от
15 дни от съответната дата на падеж; или
(б) Неизпълнение на друго задължение.
Кредитополучателят не изпълни надлежно което и да било друго съществено задължение, произтичащо от Заема,
и това неизпълнение не може да бъде
поправено или, ако това неизпълнение
може да бъде поправено, то продължи
повече от 30 дни след получаването от
Кредитополучателя на уведомление
(така, както е посочено в § 13) за него
от Кредитор; или
(в) Кръстосано неизпълнение:
(i) Притежателите на права по Публичния външен дълг на Кредитополучателя
предизвикат предсрочна изискуемост
на този Публичен външен дълг или
обявят този Публичен външен дълг
за изискуем и платим или изискващ
предплащане (по начин, различен от
нормално установената схема за плащане) преди обявения му падеж; или
(ii) Кредитополучателят не плати пълния
размер на която и да било главница
или лихва по който и да било Публичен външен дълг, когато са дължими
(след изтичането на какъвто и да било
приложим гратисен период), или някоя
Гаранция по този дълг, предоставена
от Кредитополучателя, не бъде изпълнена, когато стане изискуема и бъде
предявена (след изтичането на какъвто
и да било приложим гратисен период);
при условие, че общият размер на съответния
Публичен външен дълг или Гаранция, по отношение на които възникне едно или повече
от събитията, описани по-горе в този параграф
(в), се равнява на или надвишава 100 000 000
евро или еквивалентната сума в друга валута
или други валути; или
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(г)

Неприложимост. Поради каквато и да
било причина което и да било от задълженията на Кредитополучателя по
Договора за заем бъде обявено от съд
от компетентна юрисдикция съгласно
окончателно неподлежащо на обжалване решение за задължение, което е
престанало да бъде обвързващо или е
престанало да бъде противопоставимо
на Кредитополучателя, или в резултат
на решение или друг акт на Конституционния съд на Република България
или поради каквато и да било друга
причина което и да било такова задължение престане да бъде в пълна сила
и действие; или
(д) Действителност. Република България или което и да било нейно политическо подразделение, упълномощена
Агенция или длъжностно лице (от
нейно име) отрече или оспори действителността на Договора за заем (освен за
целите на правно действие, предприето
от който и да било гражданин или организация, която не действа от името
на публична организация).
(2) Форма на уведомлението за прекратяване.
Всяко уведомление за прекратяване трябва да
бъде изготвено в писмена форма и изпратено
до Кредитополучателя чрез Агента по плащанията, така както е посочено в § 13.
§ 8
(Плащания)
(1) Плащания. Агентът по плащанията трябва
не по-късно от 14 дни преди всяка дата, на която
става дължимо каквото и да било плащане по
отношение на този Договор за заем, да изпрати
на Кредитополучателя инструкции, съдържащи
цялата необходима информация, за да може
Кредитополучателят да извърши това плащане.
Изпращането на такава инструкция за плащане
не оказва влияние върху това дали това плащане ще стане дължимо. Кредитополучателят
трябва да осигури всички суми, дължими по
този Договор за заем, в парични средства, които могат да бъдат изтеглени в същия ден, по
сметка на Агента по плащанията не по-късно
от 13 ч. (франкфуртско време) на датата на
съответното плащане. Агентът по плащанията
не трябва да плаща никакви лихви върху тези
средства. От така осигурените средства Агентът
по плащанията трябва да плати главница, лихва
и всички допълнителни дължими суми на Кредиторите, посочени в последното уведомление
за прехвърляне, получено от него преди това
плащане. Ако средствата бъдат получени от
Агента по плащанията след момента, посочен
в първото изречение на този параграф, и без
това да засяга претенциите на Кредиторите,
Агентът по плащанията трябва да продължи
да извършва всякакви плащания, като полага
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разумни усилия, но не носи отговорност за вреди,
причинени от забавени плащания. При поискване Кредитополучателят трябва да потвърди
пред Агента по плащанията без неоправдано
забавяне референтния номер на плащането и
цялата друга информация, която е необходима
за идентифициране на плащането в платежните
системи, използвани за паричния превод.
(2) Авансиране на средства. Ако необходимите средства не бъдат получени от Агента
по плащанията своевременно, той има право,
но не е длъжен да авансира необходимите
средства от името на Кредитополучателя и да
начисли за това авансиране годишна лихва в
размер на Европейския овърнайт среден индекс
(„EONIA“) плюс 0,50 %.
(3) Освобождаване от задължения. Независимо от това, че всички плащания по Заема
трябва да бъдат извършвани изключително чрез
Агента по плащанията, единствено плащането
към съответния правоприемник или банка или
друга институция, посочена от този правоприемник, освобождава Кредитополучателя от
съответните му задължения, ако и доколкото
Кредитополучателят е получил уведомление
за назначаването на такъв правоприемник
най-малко 10 Работни дни преди съответната
дата на плащане.
(4) Прилагане на плащанията. Плащанията
по Заема се прилагат в поредността, предвидена в § 367 (1) от Гражданския кодекс на
Германия, за погасяване на дължими суми
(първо за погасяване на разходите, после за
погасяване на лихвите и най-накрая за погасяване на главницата). Ако плащанията не са
достатъчни за пълното погасяване на която
и да било съответна дължима сума, плащанията се разпределят пропорционално между
Кредиторите.
§ 9
(Насрещни искове)
Кредитополучателят има право да прихваща
претенции на който и да било Кредитор единствено когато претенциите срещу този Кредитор
не са били оспорени или са били признати със
съдебно решение. Доколкото Заемът бъде прехвърлен (i) на застрахователна компания и принадлежи към обвързаните активи (gebundenes
Vermögen) в съответствие с § 54 на германския
Закон за надзора върху застрахователната
дейност (Versicherungsaufsichtsgesetz) или (ii) на
банка и принадлежи към обвързаните активи на
банката съгласно което и да било национално
законодателство за обезпечени облигации, или
(iii) на германски професионален пенсионен
фонд (Versorgungswerk), Кредитополучателят
се отказва от всякакво право на прихващане
на претенции по този Заем; това се отнася и
за случаите на несъстоятелност (до степента,
позволена от приложимото законодателство),
както и при упражняване на който и да било
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залог, право на задържане или други права,
които биха могли да повлияят неблагоприятно
върху претенциите на Кредиторите по Заема.
§ 10
(Прехвърляния, Задължения на Агента по
плащанията)
(1) Прехвърляне. Всеки Кредитор може да
прехвърли всички свои претенции по този Заем
или част от тях. Частични прехвърляния могат
да бъдат извършвани за суми от 500 000 евро
или каквито и да било по-големи неделими
кратни на 500 000 евро.
(2) Форма на и уведомяване за прехвърлянето.
Всяко прехвърляне трябва да бъде направено
в писмена форма и по отношение на формата
и съдържанието трябва да е в съответствие с
формуляра на споразумение за прехвърляне,
приложен към този Договор като Приложение 2. Приобретателите имат същите права,
възможности и права на собственост по този
Договор за заем, както и прехвърлителят, освен
когато в настоящия Договор е посочено друго,
в това число всякакви права на предсрочно
прекратяване. Уведомлението за прехвърлянето до Кредитополучателя съгласно § 409 на
Гражданския кодекс на Германия (BGB) се
извършва чрез представяне на подписаното
споразумение за прехвърляне на Агента по
плащанията. Изискванията към прехвърлянето,
посочени в този § 10 (2), не се прилагат, когато
прехвърлянето се извършва с цел обезпечение
пред централна банка в евросистемата. В този
случай действителността на прехвърлянето с
цел обезпечение изрично не е обект на каквито
и да било изисквания по отношение на формата
и задължение за уведомяване.
(3) Задължения на Агента по плащанията.
Банката изпълнява ролята на агент по плащанията за Кредитополучателя („Агент по
плащанията“). Агентът по плащанията действа
единствено като агент на Кредитополучателя
и не поема каквито и да било задължения
към или отношения на посредничество или
доверителност с който и да било Кредитор.
Агентът по плащанията е длъжен да плаща
на приобретателите, за които е уведомен наймалко 10 Работни дни преди датата на плащането, всички плащания на главница и лихви,
извършени към него от Кредитополучателя.
Агентът по плащанията трябва също така да
препраща незабавно цялата кореспонденция,
изпратена от Кредитополучателя или Кредиторите, до съответната друга страна, така
както е посочено в § 13. По искане от страна
на Кредитополучателя Агентът по плащанията
трябва да му предостави незабавно информация
за типа и местожителството на всеки Кредитор,
така както е посочено в § 13. Такова искане
може да се отправя само веднъж годишно.
(4) Стандарт на грижа. Агентът по плащанията трябва да изпълнява своите задължения с
надлежната грижа на добър търговец. Агентът
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по плащанията не поема никаква отговорност
за каквато и да било информация или кореспонденция, която е предал на Кредитополучателя или Кредиторите, или за своевременното
упражняване на които и да било права на
Кредитополучателя или Кредиторите. Към
всяка отговорност, свързана с нарушаването
на договора, се прилагат разпоредбите на законите на Германия, в това число които и да
било задължения за ограничаване на щетите.
(5) Обезщетение. Кредитополучателят е
длъжен да обезщети Агента по плащанията за
всички вреди (в това число всички подходящи
възнаграждения за правни услуги и всеки данък
върху добавената стойност), възникнали във
връзка с този Договор, освен до степента, в
която тези вреди са настъпили в резултат на
умишлено неизпълнение или небрежност на
Агента по плащанията или извършена от него
измама. Задължението за обезщетяване остава
в сила след прекратяването на този Договор
за заем или погасяването на Заема.
(6) Прекратяване. Кредитополучателят може
да прекрати назначението на Агента по плащанията по всяко време с 30-дневно писмено
предизвестие. Агентът по плащанията може да
подаде оставка от назначението си като агент
по плащанията по всяко време с 45-дневно
писмено предизвестие до Кредитополучателя.
(7) Забрана за прехвърляне на права. Кредитополучателят няма право да прехвърля на трети
лица никое право по този Договор.
§ 11
(Гербови налози, Разноски)
Кредитополучателят поема всички гербови налози или документарни данъци, които
възникват в резултат на подписването или
изпращането на Договора за заем или извършването на каквито и да било плащания.
Кредитополучателят поема всички разходи,
които възникнат основателно в резултат на
промяна в условията на Договора за заем,
поискана от него, или отказ от или съгласие
за отсрочване от който и да било Кредитор.
§ 12
(Клауза за информация)
(1) Представяне на документи. По време на
срока на Заема Кредитополучателят трябва да
информира Кредиторите за своето финансово
състояние. Това информиране трябва да се осъществи чрез представяне на последните доклади
за бюджета за годината и всички публикувани
междинни финансови отчети. Тези документи
трябва да се представят на Кредиторите чрез
Агента по плащанията в електронен вид или
в достатъчен брой екземпляри не по-късно
от 30 дни след публикуването им или 60 дни
след изготвянето на съответния доклад или
отчет, но във всички случаи не по-късно от
6 месеца след съответната финансова година
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на Кредитополучателя. Доколкото тези отчети
и доклади са достъпни безплатно на уебсайт,
за който Кредиторите знаят, не е необходимо
каквото и да било физическо представяне.
(2) Предаване на информация. Кредиторите
имат право да предават информация, свързана
с Кредитополучателя, за целите на препродажбата или прехвърлянето на Заема на възможни
купувачи.
§ 13
(Уведомления)
Като се отчитат всички промени, съобщени
в писмена форма или по електронен път, към
цялата кореспонденция по този Договор за
заем се прилага следното:
(а) Цялата кореспонденция от Кредиторите, която трябва да бъде препращана
до Кредитополучателя (в това число
уведомления за прехвърляне или прекратяване), и цялата кореспонденция
от Кредитополучателя за Кредиторите:
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche
Bank Aktiengesellschaft]
GBS FISOS
Frankfurt Issuance & Treasury Support
Große Gallusstrasse 10 – 14
60272 Франкфурт на Майн
Германия
Тел.:
+49 69 910 31441
Факс:
+49 69 910 41325
Имейл:
GTO-FFT.SDO@db.com.
(б) Информация за контакти на Кредитополучателя за препратена кореспонденция:
Република България
Представл явана от Минист ъра на
финансите
Министерство на финансите
ул. Раковски 102
София 1040
Република България
Тел.:
+359 2 9859 2000
Факс:
+359 2 980 68 63.
(в) Кореспонденция от Кредитополучателя и Агента по плащанията във
връзка с извършването на плащания:
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche
Bank Aktiengesellschaft]
Trust & Securities Services (TSS)
Grosse Gallusstrasse 10 – 14
60272 Франкфурт на Майн
Германия
Тел.:
+49 69 910 30817
Факс:
+49 69 910 38672.
§ 14
(Заключителни разпоредби)
(1) Приложимо право. Този Договор както
по форма, така и по съдържание и правата и
задълженията, възникващи от него, се подчиняват във всяко отношение на правото на
Германия.
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(2) Място на юрисдикция и място на изпълнение. Мястото на юрисдикция за всички производства, възникващи в резултат на въпроси,
предвидени в този Договор, е Франкфурт на
Майн. Кредиторите могат обаче също така
да предявяват своите искове пред съдилища
във всяка друга държава, в която се намират
активи на Кредитополучателя, според случая.
Мястото на изпълнение е Франкфурт на Майн.
(3) Частична недействителност. Ако която
и да било от разпоредбите на този Договор е
или стане изцяло или отчасти недействителна,
останалите разпоредби на този Договор ще
останат в сила. Недействителните разпоредби
съгласно намерението и целта на този Договор
ще бъдат заменени с такива действителни
разпоредби, икономическият ефект на които
е колкото е възможно по-близък от правна
гледна точка до този на недействителните
разпоредби. Същото се отнася за всички
пропуски, за които ще бъдат необходими
допълнителни членове.
(4) Екземпляри. Този Договор се подписва
в два екземпляра. Всеки екземпляр се счита
за оригинал. Представянето на Договора не
е необходимо за доказване на претенцията.
Приложенията към този Договор се считат
за част от него.
(5) Обвързващ език. Единствено вариантът
на немски език е обвързващ, а вариантът на
английски език е необвързващ превод.
(6) Представител за връчване на документи. За всички правни спорове, възникващи
по или във връзка с този Договор за заем,
Кредитополучателят неотменяемо назначава
FIDEUROP GmbH, Westhafenplatz 1, 60327
Франкфу р т на Майн, Германи я, за свой
упълномощен представител за връчване на
документи в Германия.
(7) Отказ от имунитет. Кредитополучателят неотменяемо се отказва до пълната степен,
позволена от закона, от всякакъв имунитет
от юрисдикция или изпълнение и от каквато
и да било подобна защита и неотменяемо и
безусловно дава съгласие за предоставянето
на всякакви облекчения или издаването на
всякакви процесуални документи, включително, но не само, издаването, налагането
или изпълнението срещу всякакви активи
на всякакви заповеди или съдебни решения
във връзка с такива производства. Обаче не
е налице отказ от имунитет по отношение
на (i) настоящи или бъдещи „помещения на
представителството“, така както са дефинирани във Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г., (ii) „консулски
помещения“, така както са дефинирани във
Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., или (iii) военно имущество или
военни активи или имущество или активи на
Кредитополучателя, свързани с тях.
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§ 15
(Декларация в съответствие със Закона срещу изпирането на пари на Германия)
Кредитополучателят потвърждава пред Кредиторите, че ще вземе назаем средствата,
отпуснати по този Заем, изключително за
собствените си сметки, а не за друго лице
в качеството на действителен собственик
по смисъла на Закона срещу изпирането на
пари на Германия (Geldwäschegesetz).
София и Франкфурт на Майн, [•] 2013 г.
За Република
България
(в качеството на
Кредитополучател):
Петър Чобанов,
министър на
финансите

За Дойче Банк
Акциенгезелшафт
[Deutsche Bank
Aktiengesellschaft]
(в качеството на
Кредитор и
Агент по
плащанията):
Уте Мюнстерман,
директор правни
въпроси, капиталови
пазари и деривативи
Мартин Билефелд,
директор, правен
съветник, глобален
риск синдикат

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Списък на документите, които трябва да бъдат
предоставени съгласно § 2 от Договора за заем
1. Съответни решения, в това число:
(а) съответни извадки от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г.;
(б) решението на Министерск и я съвет за
упълномощаване на министъра на финансите да подпише договора за заем;
(в) решението на Министерск и я съвет за
одобряване на договора за заем и за приемане на съответни я законопроект за
ратифициране от Народното събрание; и
(г) закона за ратифициране на договора за
заем, подпечатан от Президента и публикуван в „Държавен вестник“.
2. Списък, съдържащ имената, функциите и
спесимени на подписите на всички лица, упълномощени да действат от името на Кредитополучателя във връзка със Заема.
3. Договорът за заем, надлежно подписан от
Кредитополучателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Формуляр на Споразумение за прехвърляне
Споразумение за прехвърляне
[		
]
(„Прехвърлител“)
[		
]
(„Приобретател“)

между
и

§ 1
(Прехвърляне)
(1) Прехвърляне. С настоящото Прехвърлителят
прехвърля на Приобретателя неговата (частична)

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

претенция спрямо Република България („Кредитополучателя“) съгласно Договора за заем от [•]
2013 г. и Приложението за Ценовите условия от
[•] 2013 г., свързани със заем с фиксиран лихвен
процент в размер на [•] 000 000 евро (заедно – „Договора за заем“), копие на които е приложено
заедно с всички подчинени му права с размер
[•] 000 000 евро
(с думи: [•] милиона евро)
считано от [•] 20[•] г.
(2) Съгласие за прехвърлянето. С настоящото Приобретателят дава съгласието си за това
прехвърляне.
§ 2
(Уведомление)
(1) Уведомяване за прехвърлянето. Прехвърлителят трябва незабавно да уведоми в писмена форма
за това прехвърляне Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank Aktiengesellschaft] („Агента
по плащанията“), GBS FISOS, Frankfurt Issuance
& Treasury Support, Факс: +49 69-910 41325, като
посочи името и адреса на Приобретателя, както
и датата, от която Приобретателят има право на
лихва, заедно с подписан вариант на това споразумение за прехвърляне.
(2) Изисквания за действителност на прехвърлянето. Приобретателят потвърждава, че всички
по-нататъшни прехвърляния на претенциите,
прехвърлени с това споразумение, подлежат на
ограничението и формалностите, посочени в § 10
от Договора за заем, и за да бъдат действителни,
за тях трябва да бъде уведомен Агентът по плащанията по същия начин, по който е уведомен
за това прехвърляне.
(3) Освобождаване от задължения. В допълнение
Приобретателят потвърждава, че всички плащания, извършени към последния Прехвърлител, за
който Агентът по плащанията е бил надлежно
уведомен в съответствие с § 10 от Договора за
заем, освобождават напълно Кредитополучателя
от неговите задължения по Договора за заем.
(4) Гербови налози. Всички гербови налози се
поемат от Приобретателя, освен когато е договорено друго.
§ 3
(Заключителни разпоредби)
(1) Приложимо право. Това споразумение се
подчинява във всяко отношение на правото на
Германия.
(2) Екземпляри. Това споразумение се изготвя
в четири оригинални екземпляра. По един екземпляр ще бъде задържан съответно от Прехвърлителя и Приобретателя и по един екземпляр
ще бъде изпратен на Агента по плащанията и
Кредитополучателя. Всеки екземпляр се счита
за оригинал.
(Място, дата)
__________
__________
(Прехвърлител)
__________
__________
(Приобретател)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Формуляр на Приложение за Ценовите условия
Приложение за Ценовите условия
Република България, представлявана от Министъра на финансите („Кредитополучателя“)
Договор
за
прехвърляем
заем
(Schuldscheindarlehen) с фиксиран лихвен процент в размер на [•] 000 000 евро, с падеж на [•]
2020 г. („Заема“)
(1) Кредитополучателят и Банката сключиха
договора за заем от [•] 2013 г. във връзка със Заема
(„Договора за заем“), копие от който е приложено. Договорът за заем предвижда, че изложените
по-долу окончателни условия на Заема ще бъдат
определени в това Приложение за Ценовите условия. Позоваванията на термини с главни букви,
които не са дефинирани в това Приложение за
Ценовите условия, са позовавания на термините
така, както са дефинирани в Договора за заем,
освен когато контекстът изисква друго.
(2) Ценовите условия: Условията на Заема са
договорени между страните по това Приложение
за Ценовите условия, както следва:
Номинален размер: [•] евро (с думи [•] евро)
Дата за извършване на разплащания: [•] 2013 г.
Дата на падеж: [•] 2020 г.
Лихвен процент: [•] % годишно
Дата за плащане на лихва: [•] всяка година
Първа дата за плащане на лихва: [•]
Сметка за извършване на разплащания: Министерство на финансите на Република България
при Българската народна банка, IBAN: BG96
BNBG 9661 3400 1482 40, SWIFT код BNBGBGSF,
кореспондентска сметка в TARGET2: IBAN: BG83
BNBG 9661 1100 0661 41, SWIFT код: BNBGBGSF.
(3) Това споразу мение се подчин ява във
всяко отношение на правото на Германия. Това
споразумение се изготвя в четири оригинални
екземпляра. По един екземпляр ще бъде задържан съответно от Кредитополучателя и Банката
и по един екземпляр ще бъде изпратен на РБИ
и Агента по плащанията. Всеки екземпляр се
счита за оригинал.
[•] 2013
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank
Aktiengesellschaft]
(в качеството на първоначален Кредитор)
_______________
_______________
Приложение:
Копие на Договора за заем.
60

ДОГОВОР

за прехвърляем заем с фиксиран лихвен
процент с падеж 2023 г. между Република
България в качеството на Кредитополучател
и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството
на Кредитор и Агент по плащанията
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно
събрание на 8 ноември 2013 г. – ДВ, бр. 101 от
2013 г. В сила от 4 ноември 2013 г.)
§ 1
(Заем, декларации и гаранции)
(1) Заем. Банката отпуска на Кредитополучателя прехвърляем заем (Schuldscheindarlehen)
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(„Заема“) с номинален размер, посочен в Приложението за Ценовите условия.
(2) Приложение за Ценовите условия. Окончателните условия на Договора за заем, поконкретно номиналният размер и Лихвеният
процент, ще бъдат определени в букбилдинг
процес и ще бъдат фиксирани в приложението за ценовите условия, което трябва да
бъде сключено между Кредитополучателя и
Банката, по същество във формата, изложена
в Приложение 3 („Приложението за Ценовите
условия“), и трябва да бъде подписано след
датата на този Договор за заем.
(3) Декларации и гаранции. Кредитополучателят декларира и гарантира пред Организатора и
Кредиторите, че към Датата за извършване на
разплащания (i) неговите задължения по този
договор за заем, както е допълнен с Приложението за Ценовите условия („Договора за заем“
или „Договора“; позоваването на Договора за
заем или Договора включва Приложението за
Ценовите условия), са действителни, обвързващи и законово приложими в съответствие
с правото на Германия и (ii) всички действия,
разрешения, съгласия и други условия, които е
трябвало да бъдат извършени, дадени и изпълнени, са били извършени, дадени и изпълнени
и са в пълна сила по отношение на подписването на Договора за заем и изпълняването от
Кредитополучателя на неговите задължения
по Договора за заем. По бюджета е било взето надлежно решение и той съответства на
приложимото към Кредитополучателя законодателство; Заемът няма да надвиши никакви
лимити, определени в бюджета.
(4) Използване на постъпленията. Кредитополучателят ще използва размера на заема за
общи бюджетни цели.
(5) Липса на отговорност от страна на Организатора. Организаторът не прави декларации
и не поема гаранции и няма да носи отговорност за действителността или приложимостта
на Заема или за финансовото състояние на
Кредитополучателя.
§ 2
(Разплащания, Дефиниции)
(1) Извършване на разплащане по Заема. Постъпленията по Заема трябва да бъдат преведени на Датата за извършване на разплащания
по Сметката за извършване на разплащания.
(2) Предварителни условия за извършване
на разплащането. Разплащане по Заема се
извършва при изпълнението на следните предварителни условия:
(а) Кредитополучателят да е предоставил
на Банките документите, посочени
в Приложение 1, с удовлетворяващи
Организатора форма и съдържание
не по-късно от два Работни дни преди
Датата за извършване на разплащания;
(б) декларациите и гаранциите по § 1
(3) да са верни на Датата за извършване
на разплащания;
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(в)

да не е настъпило или да не предстои
събитие, което би дало на ДБ, в качеството на първоначален кредитор,
правото да прекрати този Договор за
заем незабавно или след изтичането
на гратисен период;
(г) подписване на Приложението за Ценовите условия.
Ако Приложението за Ценовите условия не
бъде подписано до 31 декември 2013 г., този
Договор за заем ще изгуби сила и ще стане
невалиден без каквито и да било по-нататъшни
задължения на страните.
(3) Определени дефиниции.
„С м е т к а з а и з в ъ р ш в а н е н а р а з п л а щ а н и я “ означава сметката, посочена в
Приложението за Ценовите условия.
„Дата за извършване на разплащ а н и я “ означава датата за извършване на
разплащания, посочена в Приложението за
Ценовите условия.
„ Д а т а н а п а д е ж “ означава датата на
падеж, посочена в Приложението за Ценовите
условия.
„ Р а б о т е н д е н “ означава всеки ден
(с изключение на събота и неделя), в който
Трансевропейската автоматизирана система
за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (TARGET2) функционира за
извършване на сетълмент на плащания.
„ К р е д и т о р и “ означава ДБ и/или всички
правоприемници.
§ 3
(Лихва, Наказателна лихва)
(1) Лихвен процент. Върху Заема се начислява
лихва от и включително Датата за извършване
на разплащания до и без да се включва Датата на падеж в размер на лихвата, посочена в
Приложението за Ценовите условия („Лихвеният процент“).
(2) Дати на плащане на лихви. Лихвата се
плаща годишно в края на периода всяка година
на датата за плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия, като първото
плащане на лихва е дължимо на първата дата
на плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия (всяка такава дата е
„Дата на плащане на лихва“). Ако която и да
било Дата на плащане на лихва се пада в ден,
който не е Работен ден, съответното плащане
следва да бъде извършено на непосредствено
следващия Работен ден. Кредиторите нямат
право да изискват допълнителна лихва или
каквито и да било други плащания по отношение на такава забава.
(3) Дроб за отчитане на дните. Лихва за
период от по-малко от една пълна година ще
се изчислява въз основа на действителния брой
изминали дни, разделен на броя на дните (365
или 366) в съответната година.
(4) Наказателна лихва. Неизпълнение настъпва независимо от всички напомняния,
ако която и да било сума, дължима по този
Договор за заем, не бъде платена, когато е
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дължима. Върху всяка дължима и неплатена
сума по главницата се начислява лихва при
законния лихвен процент за забава.*2
§ 4
(Погасяване)
(1) Погасяване. Заемът подлежи на погасяване
по номинал на Датата на падеж. Ако Датата
на падеж не е Работен ден, плащането трябва
да бъде извършено на следващия Работен ден.
Кредиторите нямат право да изискват каквато
и да било лихва или други плащания по отношение на такава забава.
(2) Забрана на предсрочно обратно изкупуване.
Всяко право за обявяване на Заема за подлежащ на предсрочно погасяване е изключено
за Кредитополучателя (освен когато в настоящите Условия е предвидено друго). Кредитополучателят се отказва от всяко право, на
което има право съгласно закона, да изплати
предварително или да прекрати по друг начин
Заема в който и да било момент преди Датата
на погасяване.
§ 5
(Облагане с данъци)
(1) Удържане на данък при източника. Всички
плащания, дължими съгласно този Договор,
трябва да се извършват без приспадане или
удържане при източника за или за сметка
на каквито и да било настоящи или бъдещи
данъци, налози или правителствени такси от
какъвто и да било характер, които се налагат или събират от Кредитополучателя при
източника във или от името на Съответната
данъчна юрисдикция или от или от името на
което и да било политическо подразделение
или който и да било орган в нея, който има
правомощията да налага данъци („Удържане на
данък при източника“), освен ако това приспадане или удържане при източника се изисква
по закон. В този случай Кредитополучателят
трябва да плати такива допълнителни суми по
главницата и лихвата, каквито могат да бъдат
необходими, за да може нетната сума, получена от Кредиторите след такова приспадане
или удържане при източника, да е равна на
съответните суми на главницата и лихвата,
които Кредиторите биха получили, ако не се
изискваше такова приспадане или удържане
при източника. Няма обаче да се дължат такива допълнителни суми за сметка на каквито
и да било налози, подлежащи на плащане в
резултат на каквито и да било настоящи или
минали лични или бизнес взаимоотношения
на Кредитора, на който трябва да бъде платена главницата и лихвата, със Съответната
данъчна юрисдикция, а не просто поради
* Годишният процент на наказателната лихва, �����
установен със закон, е пет процентни пункта над основния лихвен процент, публикуван от Централната
банка на Германия (Deutsche Bundesbank) в съответния момент, §§ 288 (1), 247 (1) от Граждански кодекс
на Германия (BGB).
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факта, че плащанията по отношение на този
Договор са или, за данъчни цели, се считат
за получени или придобити в Съответната
данъчна юрисдикция.
При поискване от страна на Кредитополучателя чрез Агента по плащанията Кредиторите
трябва да представят в съответствие с § 13
потвърждение за съответното си пребиваване
за данъчни цели в срок от 60 дни от получаването на искането.
„С ъ о т в е т н а д а н ъч н а ю рисд и кц и я “ означава Република България.
(2) Уведомление. Кредитополучателят трябва
да уведоми Агента по плащанията незабавно,
ако в който и да било момент бъде задължен
по закон да приспадне или удържи при източника каквито и да било суми от плащанията,
дължими по този Договор (или ако размерите
или методът за определяне на тези приспадания
и удържане при източника бъдат променени).
§ 6
(Статут, Отрицателен залог)
(1) Статут. Задълженията по този Договор
за заем представляват безусловни, неподчинени
и необезпечени задължения на Кредитополучателя и ще се класират при равни условия с
всички други настоящи и бъдещи необезпечени
и неподчинени задължения на Кредитополучателя, свързани със заемни средства.
(2) Отрицателен залог. Кредитополучателят
приема и ще гарантира, че по време на срока
на Заема и докато той не бъде изплатен изцяло, той няма да предоставя или да допуска
да остане неиздължена и ще осигури, че не се
предоставя или допуска да остане неиздължена
каквато и да било ипотека, тежест, залог, право
на задържане или друго обезпечение с вещно
действие върху който и да било от неговите
настоящи или бъдещи активи или приходи
или върху Международните парични активи
на Кредитополучателя или част от тях за целите на обезпечаването на какъвто и да било
Публичен външен дълг или каквато и да било
Гаранция по отношение на този дълг, освен ако,
при предоставяне на обезпечението, преди или
по време на това, а при всички други случаи
незабавно, Кредитополучателят не осигури, че
всички суми, дължими по отношение на Заема,
са обезпечени поравно и пропорционално или
че такова друго обезпечение или договореност
е предоставено с одобрението на Кредиторите.
„ П у б л и ч е н в ъ н ш е н д ъ л г “ означава
всеки съществуващ или бъдещ дълг на Република България, който (a) е под формата на или
е инкорпориран в облигации, бонове или други
подобни инструменти, които за момента са
или могат да бъдат котирани, регистрирани за
публична търговия или са обект на обикновена
покупко-продажба на която и да било фондова
борса, на извънборсовия пазар или на който
и да било друг пазар на ценни книжа, и (b)
не е (i) деноминиран в български левове, (ii)
допуснат до търговия на пазар на Българската
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фондова борса, (iii) регистриран в „Централен
депозитар“ – А Д, на Република България,
(iv) заявено, че се подчинява на законите на
Емитента, или (v) предлаган или продаван в
Република България. За целите на този параграф
емисия „се предлага или продава в Република
България“, ако повече от 50 процента от общия
номинален размер на главницата се предлага
първоначално в Република България.
„Меж д у народни парични акт и в и “ означава всички официални златни
резерви на Кредитополучателя и всички средства на Кредитополучателя и на българските
фискални органи в специални права на тираж,
резервни позиции във фонда и чужда валута
на правителството или на която и да било
агенция или ведомство на правителството
към съответния момент, а понятията „Специални права на тираж“, „Резервни позиции във
фонда“ и „Чужда валута“ съобразно видовете
включени активи имат значенията, дадени им
в публикацията на Международния валутен
фонд („МВФ“), озаглавена „Международна
финансова статистика“, или такива други
значения, каквито МВФ формално е приел
към съответния момент, в това число такова
злато и резерви на Кредитополучателя, които са собственост на който и да било и са в
каквато и да било форма или се притежават
или обичайно се считат за притежавани като
негови Международни парични активи.
„ Г а р а н ц и я “ означава всяка гаранция за
или обезпечение във връзка с дълг или друго
подобно задължение.
„Български фискални органи“
означава Българската народна банка и валутни
бордове, валутни стабилизационни фондове и
държавни хазни, доколкото същите изпълняват
функции на фискални органи.
§ 7
(Случаи на неизпълнение)
(1) Случаи на неизпълнение. Независимо от
които и да било законови права на прекратяване всеки Кредитор може да прекрати и да
изиска незабавно погасяване на неговия дял от
Заема по номинал при основателна причина
(wichtiger Grund). Такава основателна причина
ще се състои по-конкретно в едно от следните:
(а) Неплащане. Кредитополучателят не
плати главница или лихва в срок от 15
дни от съответната дата на падеж; или
(б) Неизпълнение на друго задължение.
Кредитополучателят не изпълни надлежно което и да било друго съществено
задължение, произтичащо от Заема,
и това неизпълнение не може да бъде
поправено или, ако това неизпълнение
може да бъде поправено, то продължи
повече от 30 дни след получаването от
Кредитополучателя на уведомление
(така, както е посочено в § 13) за него
от Кредитор; или
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(в)
(i)

Кръстосано неизпълнение:
При тежатели те на п рава по Пуб личния външен дълг на Кредитополучателя предизвикат предсрочна изискуемост на този Публичен външен дълг
или обявят този Публичен външен дълг
за изискуем и платим или изискващ
предплащане (по начин, различен от
нормално установената схема за плащане) преди обявения му падеж; или
(ii) Кредитополучателят не плати пълния размер на която и да било главница
или лихва по който и да било Публичен външен дълг, когато са дължими
(след изтичането на какъвто и да било
приложим гратисен период), или някоя
Гаранция по този дълг, предоставена от
Кредитополучателя, не бъде изпълнена
когато стане изискуема и бъде предявена (след изтичането на какъвто и
да било приложим гратисен период);
при условие, че общият размер на съответния
Публичен външен дълг или Гаранция, по отношение на които възникне едно или повече
от събитията, описани по-горе в този параграф
(в), се равнява на или надвишава 100 000 000
евро или еквивалентната сума в друга валута
или други валути; или
(г) Неприложимост. Поради каквато и
да било причина което и да било от
задълженията на Кредитополучателя по
Договора за заем бъде обявено от съд
от компетентна юрисдикция съгласно
окончателно неподлежащо на обжалване решение за задължение, което е
престанало да бъде обвързващо или е
престанало да бъде противопоставимо
на Кредитополучателя, или в резултат
на решение или друг акт на Конституционния съд на Република България
или поради каквато и да било друга
причина което и да било такова задължение престане да бъде в пълна сила
и действие; или
(д) Действителност. Република България или което и да било нейно политическо подразделение, упълномощена
Агенция или длъжностно лице (от
нейно име) отрече или оспори действителността на Договора за заем (освен за
целите на правно действие, предприето
от който и да било гражданин или организация, която не действа от името
на публична организация).
(2) Форма на уведомлението за прекратяване.
Всяко уведомление за прекратяване трябва да
бъде изготвено в писмена форма и изпратено
до Кредитополучателя чрез Агента по плащанията, както е посочено в § 13.
§ 8
(Плащания)
(1) Плащания. А гент ът по плащани ята
трябва не по-късно от 14 дни преди всяка
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дата, на която става дължимо каквото и да
било плащане по отношение на този Договор
за заем, да изпрати на Кредитополучателя
инструкции, съдържащи цялата необходима
информация, за да може Кредитополучателят да извърши това плащане. Изпращането
на такава инструкция за плащане не оказва
влияние върху това дали това плащане ще
стане дължимо. Кредитополучателят трябва да
осигури всички суми, дължими по този Договор за заем, в парични средства, които могат
да бъдат изтеглени в същия ден, по сметка на
Агента по плащанията не по-късно от 13:00 ч.
(франкфуртско време) на датата на съответното
плащане. Агентът по плащанията не трябва
да плаща никакви лихви върху тези средства.
От така осигурените средства Агентът по
плащанията трябва да плати главница, лихва
и всички допълнителни дължими суми на Кредиторите, посочени в последното уведомление
за прехвърляне, получено от него преди това
плащане. Ако средствата бъдат получени от
Агента по плащанията след момента, посочен
в първото изречение на този параграф, и без
това да засяга претенциите на Кредиторите,
Агентът по плащанията трябва да продължи
да извършва всякакви плащания, като полага разумни усилия, но не носи отговорност
за вреди, причинени от забавени плащания.
При поискване Кредитополучателят трябва
да потвърди пред Агента по плащанията без
неоправдано забавяне референтния номер на
плащането и цялата друга информация, която
е необходима за идентифициране на плащането в платежните системи, използвани за
паричния превод.
(2) Авансиране на средства. Ако необходимите средства не бъдат получени от Агента
по плащанията своевременно, той има право,
но не е длъжен да авансира необходимите
средства от името на Кредитополучателя и да
начисли за това авансиране годишна лихва в
размер на Европейския овърнайт среден индекс
(„EONIA“) плюс 0,50 %.
(3) Освобождаване от задължения. Независимо от това, че всички плащания по Заема
трябва да бъдат извършвани изключително чрез
Агента по плащанията, единствено плащането
към съответния правоприемник или банка или
друга институция, посочена от този правоприемник, освобождава Кредитополучателя от
съответните му задължения, ако и доколкото
Кредитополучателят е получил уведомление
за назначаването на такъв правоприемник
най-малко 10 Работни дни преди съответната
дата на плащане.
(4) Прилагане на плащанията. Плащанията по
Заема се прилагат в поредността, предвидена в
§ 367 (1) от Гражданския кодекс на Германия,
за погасяване на дължими суми (първо за
погасяване на разходите, после за погасяване
на лихвите и най-накрая за погасяване на
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главницата). Ако плащанията не са достатъчни за пълното погасяване на която и да било
съответна дължима сума, плащанията се разпределят пропорционално между Кредиторите.
§ 9
(Насрещни искове)
Кредитополучателят има право да прихваща
претенции на който и да било Кредитор единствено когато претенциите срещу този Кредитор
не са били оспорени или са били признати със
съдебно решение. Доколкото Заемът бъде прехвърлен (i) на застрахователна компания и принадлежи към обвързаните активи (gebundenes
Vermögen) в съответствие с § 54 на германския
Закон за надзора върху застрахователната
дейност (Versicherungsaufsichtsgesetz) или (ii) на
банка и принадлежи към обвързаните активи на
банката съгласно което и да било национално
законодателство за обезпечени облигации, или
(iii) на германски професионален пенсионен
фонд (Versorgungswerk), Кредитополучателят
се отказва от всякакво право на прихващане
на претенции по този Заем; това се отнася и
за случаите на несъстоятелност (до степента,
позволена от приложимото законодателство),
както и при упражняване на който и да било
залог, право на задържане или други права,
които биха могли да повлияят неблагоприятно
върху претенциите на Кредиторите по Заема.
§ 10
(Прехвърляния, Задължения на Агента по
плащанията)
(1) Прехвърляне. Всеки Кредитор може да
прехвърли всички свои претенции по този Заем
или част от тях. Частични прехвърляния могат
да бъдат извършвани за суми от 500 000 евро
или каквито и да било по-големи неделими
кратни на 500 000 евро.
(2) Форма на и уведомяване за прехвърлянето.
Всяко прехвърляне трябва да бъде направено
в писмена форма и по отношение на формата
и съдържанието трябва да е в съответствие с
формуляра на споразумение за прехвърляне,
приложен към този Договор като Приложение 2. Приобретателите имат същите права,
възможности и права на собственост по този
Договор за заем, както и прехвърлителят, освен когато в този Договор е посочено друго,
в това число всякакви права на предсрочно
прекратяване. Уведомлението за прехвърлянето до Кредитополучателя съгласно § 409 на
Гражданския кодекс на Германия (BGB) се
извършва чрез представяне на подписаното
споразумение за прехвърляне на Агента по
плащанията. Изискванията към прехвърлянето,
посочени в този § 10 (2), не се прилагат, когато
прехвърлянето се извършва с цел обезпечение
пред централна банка в евросистемата. В този
случай действителността на прехвърлянето с
цел обезпечение изрично не е обект на каквито
и да било изисквания по отношение на формата
и задължение за уведомяване.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

(3) Задължения на Агента по плащанията.
Банката изпълнява ролята на агент по плащанията за Кредитополучателя („Агент по
плащанията“). Агентът по плащанията действа
единствено като агент на Кредитополучателя
и не поема каквито и да било задължения
към или отношения на посредничество или
доверителност с който и да било Кредитор.
Агентът по плащанията е длъжен да плаща на
приобретателите, за които е уведомен най-малко 10 Работни дни преди датата на плащането,
всички плащания на главница и лихви, извършени към него от Кредитополучателя. Агентът
по плащанията трябва също така да препраща
незабавно цялата кореспонденция, изпратена
от Кредитополучателя или Кредиторите, до
съответната друга страна, както е посочено
в § 13. По искане от страна на Кредитополучателя Агентът по плащанията трябва да му
предостави незабавно информация за типа и
местожителството на всеки Кредитор, както
е посочено в § 13. Такова искане може да се
отправя само веднъж годишно.
(4) Стандарт на грижа. Агентът по плащанията трябва да изпълнява своите задължения с
надлежната грижа на добър търговец. Агентът
по плащанията не поема никаква отговорност
за каквато и да било информация или кореспонденция, която е предал на Кредитополучателя или Кредиторите, или за своевременното
упражняване на които и да било права на
Кредитополучателя или Кредиторите. Към
всяка отговорност, свързана с нарушаването
на договора, се прилагат разпоредбите на законите на Германия, в това число които и да
било задължения за ограничаване на щетите.
(5) Обезщетение. Кредитополучателят е
длъжен да обезщети Агента по плащанията за
всички вреди (в това число всички подходящи
възнаграждения за правни услуги и всеки данък
върху добавената стойност), възникнали във
връзка с този Договор, освен до степента, в
която тези вреди са настъпили в резултат на
умишлено неизпълнение или небрежност на
Агента по плащанията или извършена от него
измама. Задължението за обезщетяване остава
в сила след прекратяването на този Договор
за заем или погасяването на Заема.
(6) Прекратяване. Кредитополучателят може
да прекрати назначението на Агента по плащанията по всяко време с 30-дневно писмено
предизвестие. Агентът по плащанията може да
подаде оставка от назначението си като агент
по плащанията по всяко време с 45-дневно
писмено предизвестие до Кредитополучателя.
(7) Забрана за прехвърляне на права. Кредитополучателят няма право да прехвърля на трети
лица никое право по този Договор.
§ 11
(Гербови налози, Разноски)
Кредитополучателят поема всички гербови налози или документарни данъци, които
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възникват в резултат на подписването или
изпращането на Договора за заем или извършването на каквито и да било плащания.
Кредитополучателят поема всички разходи,
които възникнат основателно в резултат на
промяна в условията на Договора за заем,
поискана от него, или отказ от или съгласие
за отсрочване от който и да било Кредитор.
§ 12
(Клауза за информация)
(1) Представяне на документи. По време на
срока на Заема Кредитополучателят трябва да
информира Кредиторите за своето финансово
състояние. Това информиране трябва да се осъществи чрез представяне на последните доклади
за бюджета за годината и всички публикувани
междинни финансови отчети. Тези документи
трябва да се представят на Кредиторите чрез
Агента по плащанията в електронен вид или
в достатъчен брой екземпляри не по-късно
от 30 дни след публикуването им или 60 дни
след изготвянето на съответния доклад или
отчет, но във всички случаи не по-късно от
6 месеца след съответната финансова година
на Кредитополучателя. Доколкото тези отчети
и доклади са достъпни безплатно на уебсайт,
за който Кредиторите знаят, не е необходимо
каквото и да било физическо представяне.
(2) Предаване на информация. Кредиторите
имат право да предават информация, свързана
с Кредитополучателя, за целите на препродажбата или прехвърлянето на Заема на възможни
купувачи.
§ 13
(Уведомления)
Като се отчитат всички промени, съобщени
в писмена форма или по електронен път, към
цялата кореспонденция по този Договор за
заем се прилага следното:
(а) Цялата кореспонденция от Кредиторите, която трябва да бъде препращана
до Кредитополучателя (в това число
уведомления за прехвърляне или прекратяване), и цялата кореспонденция
от Кредитополучателя за Кредиторите:
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche
Bank Aktiengesellschaft]
GBS FISOS
Frankfurt Issuance & Treasury Support
Große Gallusstrasse 10 – 14
60272 Франкфурт на Майн
Германия
Тел.
+49 69 910 31441
Факс:
+49 69 910 41325
Имейл: GTO-FFT.SDO@db.com.
(б) Информация за контакти на Кредитополучателя за препратена кореспонденция:
Република България
Представл явана от Минист ъра на
финансите
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Министерство на финансите
ул. Раковски № 102
София 1040
Република България
Тел.
+359 2 9859 2000
Факс:
+359 2 980 68 63.
Кореспонденция от Кредитополучателя и Агента по плащанията във
връзка с извършването на плащания:
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche
Bank Aktiengesellschaft]
Trust & Securities Services (TSS)
Grosse Gallusstrasse 10 – 14
60272 Франкфурт на Майн
Германия
Тел.:
+49 69 910 30817
Факс:
+49 69 910 38672.

§ 14
(Заключителни разпоредби)
(1) Приложимо право. Този Договор както
по форма, така и по съдържание и правата и
задълженията, възникващи от него, се подчиняват във всяко отношение на правото на
Германия.
(2) Място на юрисдикция и място на изпълнение. Мястото на юрисдикция за всички производства, възникващи в резултат на въпроси,
предвидени в този Договор, е Франкфурт на
Майн. Кредиторите могат обаче също така
да предявяват своите искове пред съдилища
във всяка друга държава, в която се намират
активи на Кредитополучателя, според случая.
Мястото на изпълнение е Франкфурт на Майн.
(3) Частична недействителност. Ако която
и да било от разпоредбите на този Договор е
или стане изцяло или отчасти недействителна,
останалите разпоредби на този Договор ще
останат в сила. Недействителните разпоредби
съгласно намерението и целта на този Договор ще бъдат заменени с такива действителни
разпоредби, икономическият ефект на които е
колкото е възможно по-близък от правна гледна
точка до този на недействителните разпоредби.
Същото се отнася за всички пропуски, за които
ще бъдат необходими допълнителни членове.
(4) Екземпляри. Този Договор се подписва
в два екземпляра. Всеки екземпляр се счита
за оригинал. Представянето на Договора не
е необходимо за доказване на претенцията.
Приложенията към този Договор се считат
за част от него.
(5) Обвързващ език. Единствено вариантът
на немски език е обвързващ, а вариантът на
английски език е необвързващ превод.
(6) Представител за връчване на документи.
За всички правни спорове, възникващи по или
във връзка с този Договор за заем, Кредитополучателят неотменяемо назначава FIDEUROP
GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на
Майн, Германия, за свой упълномощен представител за връчване на документи в Германия.
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(7) Отказ от имунитет. Кредитополучателят
неотменяемо се отказва до пълната степен,
позволена от закона, от всякакъв имунитет
от юрисдикция или изпълнение и от каквато
и да било подобна защита и неотменяемо и
безусловно дава съгласие за предоставянето на
всякакви облекчения или издаването на всякакви процесуални документи, включително,
но не само издаването, налагането или изпълнението срещу всякакви активи на всякакви
заповеди или съдебни решения във връзка с
такива производства. Обаче не е налице отказ от
имунитет по отношение на (i) настоящи или бъдещи „помещения на представителството“, така
както са дефинирани във Виенската конвенция
за дипломатическите отношения от 1961 г., (ii)
„консулски помещения“, както са дефинирани
във Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г., или (iii) военно имущество
или военни активи или имущество или активи
на Кредитополучателя, свързани с тях.
§ 15
(Декларация в съответствие със Закона срещу изпирането на пари на Германия)
Кредитополучателят потвърждава пред Кредиторите, че ще вземе назаем средствата,
отпуснати по този Заем, изключително за
собствените си сметки, а не за друго лице
в качеството на действителен собственик
по смисъла на Закона срещу изпирането на
пари на Германия (Geldwäschegesetz).
София и Франкфурт на Майн, [•] 2013 г.
За Република
България
(в качеството на
Кредитополучател):
Петър Чобанов,
министър на
финансите

За Дойче Банк
Акциенгезелшафт
[Deutsche Bank
Aktiengesellschaft]
(в качеството на
Кредитор и
Агент по плащанията):
Уте Мюнстерман,
директор правни
въпроси, капиталови
пазари и деривативи
Мартин Билефелд,
директор, правен
съветник, глобален
риск синдикат

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Списък на документите, които трябва да бъдат
предоставени съгласно § 2 от Договора за заем

1.
(а)
(б)
(в)

Съответни решения, в това число:
съответни извадки от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2013 г.;
решението на Министерския съвет за
упълномощаване на министъра на финансите да подпише договора за заем;
решението на Министерския съвет за
одобряване на договора за заем и за
приемане на съответния законопроект за
ратифициране от Народното събрание; и
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(г)
2.

3.

С Т Р. 1 5

закона за ратифициране на договора за
заем, подпечатан от Президента и публикуван в „Държавен вестник“.
Списък, съдържащ имената, функциите и спесимени на подписите на
всички лица, упълномощени да действат от името на Кредитополучателя
във връзка със Заема.
Договорът за заем, надлежно подписан
от Кредитополучателя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Формуляр на Споразумение за прехвърляне
Споразумение за прехвърляне
между
[		
]
(„Прехвърлител“)
и
[		
]
(„Приобретател“)
§ 1
(Прехвърляне)
(1) Прехвърляне. С настоящото Прехвърлителят
прехвърля на Приобретателя неговата (частична)
претенция спрямо Република България („Кредитополучателя“) съгласно Договора за заем от [•]
2013 г. и Приложението за Ценовите условия от
[•] 2013 г., свързани със заем с фиксиран лихвен
процент в размер на [•] 000 000 евро (заедно – „Договора за заем“), копие на които е приложено,
заедно с всички подчинени му права, с размер
[•] 000 000 евро
(с думи: [•] милиона евро)
считано от [•] 20[•] г.
(2) Съгласие за прехвърлянето. С настоящото Приобретателят дава съгласието си за това
прехвърляне.
§ 2
(Уведомление)
(1) Уведомяване за прехвърлянето. Прехвърлителят трябва незабавно да уведоми в писмена форма
за това прехвърляне Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank Aktiengesellschaft] („Агента
по плащанията“), GBS FISOS, Frankfurt Issuance
& Treasury Support, Факс: +49 69-910 41325, като
посочи името и адреса на Приобретателя, както
и датата, от която Приобретателят има право на
лихва, заедно с подписан вариант на това споразумение за прехвърляне.
(2) Изисквания за действителност на прехвърлянето. Приобретателят потвърждава, че всички
по-нататъшни прехвърляния на претенциите,
прехвърлени с това споразумение, подлежат на
ограничението и формалностите, посочени в § 10
от Договора за заем, и за да бъдат действителни,
за тях трябва да бъде уведомен Агентът по плащанията по същия начин, по който е уведомен
за това прехвърляне.
(3) Освобождаване от задължения. В допълнение
Приобретателят потвърждава, че всички плащания, извършени към последния Прехвърлител, за
който Агентът по плащанията е бил надлежно
уведомен в съответствие с § 10 от Договора за
заем, освобождават напълно Кредитополучателя
от неговите задължения по Договора за заем.
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(4) Гербови налози. Всички гербови налози се
поемат от Приобретателя, освен когато е договорено друго.
§ 3
(Заключителни разпоредби)
(1) Приложимо право. Това споразумение се
подчинява във всяко отношение на правото на
Германия.
(2) Екземпляри. Това споразумение се изготвя
в четири оригинални екземпляра. По един екземпляр ще бъде задържан съответно от Прехвърлителя и Приобретателя и по един екземпляр
ще бъде изпратен на Агента по плащанията и
Кредитополучателя. Всеки екземпляр се счита
за оригинал.
(Място, дата)
__________
__________
(Прехвърлител)
__________
__________
(Приобретател)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Формуляр на Приложение за Ценовите условия
Приложение за Ценовите условия
Република България, представлявана от Министъра на финансите („Кредитополучателя“)
Договор за прехвърляем заем (Schuldscheindarlehen) с фиксиран лихвен процент в размер на
[•] 000 000 евро с падеж на [•] 2023 г. („Заема“)
(1) Кредитополучателят и Банката сключиха
договора за заем от [•] 2013 г. във връзка със Заема
(„Договора за заем“), копие от който е приложено. Договорът за заем предвижда, че изложените
по-долу окончателни условия на Заема ще бъдат
определени в това Приложение за Ценовите условия. Позоваванията на термини с главни букви,
които не са дефинирани в това Приложение за
Ценовите условия, са позовавания на термините
така, както са дефинирани в Договора за заем,
освен когато контекстът изисква друго.
(2) Ценовите условия: Условията на Заема са
договорени между страните по това Приложение
за Ценовите условия, както следва:
Номинален размер: [•] евро (с думи [•] евро)
Дата за извършване на разплащания: [•] 2013 г.
Дата на падеж: [•] 2023 г.
Лихвен процент: [•] % годишно
Дата за плащане на лихва: [•] всяка година
Първа дата за плащане на лихва: [•]
Сметка за извършване на разплащания: Министерство на финансите на Република България
при Българската народна банка, IBAN: BG96
BNBG 9661 3400 1482 40, SWIFT код BNBGBGSF,
кореспондентска сметка в TARGET 2: IBAN: BG83
BNBG 9661 1100 0661 41, SWIFT код: BNBGBGSF.
(3) Това споразу мение се подчин ява във
всяко отношение на правото на Германия. Това
споразумение се изготвя в четири оригинални
екземпляра. По един екземпляр ще бъде задържан съответно от Кредитополучателя и Банката
и по един екземпляр ще бъде изпратен на РБИ
и Агента по плащанията. Всеки екземпляр се
счита за оригинал.
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[•] 2013
Дойче Банк Акциенгезелшафт [DEUTSCHE BANK
AKTIENGESELLSCHAFT]
(в качеството на първоначален Кредитор)
Приложение:
Копие на Договора за заем
61

ДОГОВОР

за прехвърляем заем с фиксиран лихвен
процент с падеж 2028 г. между Република
България в качеството на Кредитополучател
и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството
на Кредитор и Агент по плащанията
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 8 ноември 2013 г. – ДВ,
бр. 101 от 2013 г. В сила от 4 ноември 2013 г.)
§ 1
(Заем, декларации и гаранции)
(1) Заем. Банката отпуска на Кредитополучателя прехвърляем заем (Schuldscheindarlehen)
(„Заема“) с номинален размер, посочен в Приложението за Ценовите условия.
(2) Приложение за Ценовите условия. Окончателните условия на Договора за заем, поконкретно номиналният размер и Лихвеният
процент, ще бъдат определени в букбилдинг
процес и ще бъдат фиксирани в приложението за ценовите условия, което трябва да
бъде сключено между Кредитополучателя и
Банката, по същество във формата, изложена
в Приложение 3 („Приложението за Ценовите
условия“), и трябва да бъде подписано след
датата на този Договор за заем.
(3) Декларации и гаранции. Кредитополучателят декларира и гарантира пред Организатора
и Кредиторите, че към Датата за извършване
на разплащания (i) неговите задължения по
този договор за заем, така както е допълнен
с Приложението за Ценовите условия („Договора за заем“ или „Договора“; позоваването
на Договора за заем или Договора включва
Приложението за Ценовите условия), са действителни, обвързващи и законово приложими
в съответствие с правото на Германия и (ii)
всички действия, разрешения, съгласия и други
условия, които е трябвало да бъдат извършени,
дадени и изпълнени, са били извършени, дадени
и изпълнени и са в пълна сила по отношение
на подписването на Договора за заем и изпълняването от Кредитополучателя на неговите
задължения по Договора за заем. По бюджета
е било взето надлежно решение и той съответства на приложимото към Кредитополучателя
законодателство; Заемът няма да надвиши
никакви лимити, определени в бюджета.
(4) Използване на постъпленията. Кредитополучателят ще използва размера на заема за
общи бюджетни цели.
(5) Липса на отговорност от страна на Организатора. Организаторът не прави декларации
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и не поема гаранции и няма да носи отговорност за действителността или приложимостта
на Заема или за финансовото състояние на
Кредитополучателя.
§ 2
(Разплащания, Дефиниции)
(1) Извършване на разплащане по Заема. Постъпленията по Заема трябва да бъдат преведени на Датата за извършване на разплащания
по Сметката за извършване на разплащания.
(2) Предварителни условия за извършване
на разплащането. Разплащане по Заема се
извършва при изпълнението на следните предварителни условия:
(а) Кредитополучателят да е предоставил
на Банките документите, посочени
в Приложение 1, с удовлетворяващи
Организатора форма и съдържание
не по-късно от два Работни дни преди
Датата за извършване на разплащания;
(б) декларациите и гаранциите по § 1
(3) да са верни на Датата за извършване
на разплащания;
(в) да не е настъпило или да не предстои
събитие, което би дало на ДБ, в качеството на първоначален кредитор,
правото да прекрати този Договор за
заем незабавно или след изтичането
на гратисен период;
(г) подписване на Приложението за Ценовите условия.
Ако Приложението за Ценовите условия не
бъде подписано до 31 декември 2013 г., този
Договор за заем ще изгуби сила и ще стане
невалиден без каквито и да е по-нататъшни
задължения на страните.
(3) Определени дефиниции.
„С м е т к а з а и з в ъ р ш в а н е н а р а з п л а щ а н и я “ означава сметката, посочена в
Приложението за Ценовите условия.
„Дата за извършване на разплащ а н и я “ означава датата за извършване на
разплащания, посочена в Приложението за
Ценовите условия.
„ Д а т а н а п а д е ж “ означава датата на
падеж, посочена в Приложението за Ценовите
условия.
„ Р а б о т е н д е н “ означава всеки ден
(с изключение на събота и неделя), в който
Трансевропейската автоматизирана система
за брутен сетълмент на експресни преводи
в реално време (TARGET2) функционира за
извършване на сетълмент на плащания.
„ К р е д и т о р и “ означава ДБ и/или всички
правоприемници.
§ 3
(Лихва, Наказателна лихва)
(1) Лихвен процент. Върху Заема се начислява
лихва от и включително Датата за извършване
на разплащания до и без да се включва Датата на падеж в размер на лихвата, посочена в
Приложението за Ценовите условия („Лихвеният процент“).
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(2) Дати на плащане на лихви. Лихвата се
плаща годишно в края на периода всяка година
на датата за плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия, като първото
плащане на лихва е дължимо на първата дата
на плащане на лихва, посочена в Приложението за Ценовите условия (всяка такава дата е
„Дата на плащане на лихва“). Ако която и да
било Дата на плащане на лихва се пада в ден,
който не е Работен ден, съответното плащане
следва да бъде извършено на непосредствено
следващия Работен ден. Кредиторите нямат
право да изискват допълнителна лихва или
каквито и да било други плащания по отношение на такава забава.
(3) Дроб за отчитане на дните. Лихва за
период от по-малко от една пълна година ще
се изчислява въз основа на действителния брой
изминали дни, разделен на броя на дните (365
или 366) в съответната година.
(4) Наказателна лихва. Неизпълнение настъпва независимо от всички напомняния,
ако която и да било сума, дължима по този
Договор за заем, не бъде платена, когато е
дължима. Върху всяка дължима и неплатена
сума по главницата се начислява лихва при
законния лихвен процент за забава. 3*
§ 4
(Погасяване)
(1) Погасяване. Заемът подлежи на погасяване
по номинал на Датата на падеж. Ако Датата
на падеж не е Работен ден, плащането трябва
да бъде извършено на следващия Работен ден.
Кредиторите нямат право да изискват каквато
и да било лихва или други плащания по отношение на такава забава.
(2) Забрана на предсрочно обратно изкупуване.
Всяко право за обявяване на Заема за подлежащ на предсрочно погасяване е изключено
за Кредитополучателя (освен когато в настоящите Условия е предвидено друго). Кредитополучателят се отказва от всяко право, на
което има право съгласно закона, да изплати
предварително или да прекрати по друг начин
Заема в който и да било момент преди Датата
на погасяване.
§ 5
(Облагане с данъци)
(1) Удържане на данък при източника. Всички
плащания, дължими съгласно този Договор,
трябва да се извършват без приспадане или
удържане при източника за или за сметка
на каквито и да било настоящи или бъдещи
данъци, налози или правителствени такси от
какъвто и да е характер, които се налагат или
* Годишният процент на наказателната лихва, �����
установен със закон, е пет процентни пункта над основния лихвен процент, публикуван от Централната
банка на Германия (Deutsche Bundesbank) в съответния момент, §§ 288 (1), 247 (1) от Граждански кодекс
на Германия (BGB).
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събират от Кредитополучателя при източника
във или от името на Съответната данъчна
юрисдикция или от или от името на което и да
било политическо подразделение или който и
да било орган в нея, който има правомощията
да налага данъци („Удържане на данък при
източника“), освен ако това приспадане или
удържане при източника се изискват по закон.
В този случай Кредитополучателят трябва да
плати такива допълнителни суми по главницата
и лихвата, каквито могат да бъдат необходими,
за да може нетната сума, получена от Кредиторите след такова приспадане или удържане
при източника, да е равна на съответните суми
на главницата и лихвата, които Кредиторите
биха получили, ако не се изискваше такова
приспадане или удържане при източника.
Няма обаче да се дължат такива допълнителни
суми за сметка на каквито и да било налози,
подлежащи на плащане в резултат на каквито
и да било настоящи или минали лични или
бизнес взаимоотношения на Кредитора, на
който трябва да бъде платена главницата и
лихвата, със Съответната данъчна юрисдикция,
а не просто поради факта, че плащанията по
отношение на този Договор са или, за данъчни
цели, се считат за получени или придобити в
Съответната данъчна юрисдикция.
При поискване от страна на Кредитополучателя чрез Агента по плащанията Кредиторите
трябва да представят в съответствие с § 13
потвърждение за съответното си пребиваване
за данъчни цели в срок от 60 дни от получаването на искането.
„С ъ о т в е т н а д а н ъч н а ю рисд и кц и я “ означава Република България.
(2) Уведомление. Кредитополучателят трябва
да уведоми Агента по плащанията незабавно,
ако в който и да било момент бъде задължен
по закон да приспадне или удържи при източника каквито и да било суми от плащанията,
дължими по този Договор (или ако размерите
или методът за определяне на тези приспадания
и удържане при източника бъдат променени).
§ 6
(Статут, Отрицателен залог)
(1) Статут. Задълженията по този Договор
за заем представляват безусловни, неподчинени
и необезпечени задължения на Кредитополучателя и ще се класират при равни условия с
всички други настоящи и бъдещи необезпечени
и неподчинени задължения на Кредитополучателя, свързани със заемни средства.
(2) Отрицателен залог. Кредитополучателят
приема и ще гарантира, че по време на срока
на Заема и докато той не бъде изплатен изцяло, той няма да предоставя или да допуска
да остане неиздължена и ще осигури, че не се
предоставя или допуска да остане неиздължена, каквато и да било ипотека, тежест, залог,
право на задържане или друго обезпечение
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с вещно действие върху който и да било от
неговите настоящи или бъдещи активи или
приходи или върху Международните парични
активи на Кредитополучателя или част от тях
за целите на обезпечаването на какъвто и да
било Публичен външен дълг или каквато и
да било Гаранция по отношение на този дълг,
освен ако, при предоставяне на обезпечението, преди или по време на това, а при всички
други случаи незабавно, Кредитополучателят
не осигури, че всички суми, дължими по отношение на Заема, са обезпечени поравно и
пропорционално или че такова друго обезпечение или договореност е предоставено с
одобрението на Кредиторите.
„ П у б л и ч е н в ъ н ш е н д ъ л г “ означава
всеки съществуващ или бъдещ дълг на Република България, който (a) е под формата на
или е инкорпориран в облигации, бонове или
други подобни инструменти, които за момента
са или могат да бъдат котирани, регистрирани за публична търговия или са обект на
обикновена покупко-продажба на която и да
било фондова борса, на извънборсовия пазар
или на който и да било друг пазар на ценни
книжа, и (b) не е (i) деноминиран в български
левове, (ii) допуснат до търговия на пазар на
Българската фондова борса, (iii) регистриран
в „Централен депозитар“ – АД, на Република
България, (iv) заявено, че се подчинява на
законите на Емитента, или (v) предлаган или
продаван в Република България. За целите
на този параграф емисия „се предлага или
продава в Република България“, ако повече
от 50 процента от общия номинален размер
на главницата се предлага първоначално в
Република България.
„Меж д у народни парични акт и в и “ означава всички официални златни
резерви на Кредитополучателя и всички средства на Кредитополучателя и на българските
фискални органи в специални права на тираж,
резервни позиции във фонда и чужда валута
на правителството или на която и да било
агенция или ведомство на правителството
към съответния момент, а понятията „Специални права на тираж“, „Резервни позиции във
фонда“ и „Чужда валута“ съобразно видовете
включени активи имат значенията, дадени им
в публикацията на Международния валутен
фонд („МВФ“), озаглавена „Международна
финансова статистика“, или такива други
значения, каквито МВФ формално е приел
към съответния момент, в това число такова
злато и резерви на Кредитополучателя, които са собственост на който и да било и са в
каквато и да било форма или се притежават
или обичайно се считат за притежавани като
негови Международни парични активи.
„ Г а р а н ц и я “ означава всяка гаранция за
или обезпечение във връзка с дълг или друго
подобно задължение.
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„Български фискални органи“ означава
Българската народна банка и валутни бордове,
валутни стабилизационни фондове и държавни
хазни, доколкото същите изпълняват функции
на фискални органи.
§ 7
(Случаи на неизпълнение)
(1) Случаи на неизпълнение. Независимо от
които и да било законови права на прекратяване всеки Кредитор може да прекрати и да
изиска незабавно погасяване на неговия дял от
Заема по номинал при основателна причина
(wichtiger Grund). Такава основателна причина
ще се състои по-конкретно в едно от следните:
(а) Неплащане. Кредитополучателят не
плати главница или лихва в срок от 15
дни от съответната дата на падеж; или
(б) Неизпълнение на друго задължение.
Кредитополучателят не изпълни надлежно което и да било друго съществено задължение, произтичащо от Заема,
и това неизпълнение не може да бъде
поправено или, ако това неизпълнение
може да бъде поправено, то продължи
повече от 30 дни след получаването от
Кредитополучателя на уведомление
(така, както е посочено в § 13) за него
от Кредитор; или
(в) Кръстосано неизпълнение:
(i) При тежатели те на п рава по Пуб личния външен дълг на Кредитополучателя предизвикат предсрочна изискуемост на този Публичен външен дълг
или обявят този Публичен външен дълг
за изискуем и платим или изискващ
предплащане (по начин, различен от
нормално установената схема за плащане) преди обявения му падеж; или
(ii) Кредитополучателят не плати пълния
размер на която и да е главница или
лихва по който и да е Публичен външен дълг, когато са дължими (след
изтичането на какъвто и да било приложим гратисен период), или някоя
Гаранция по този дълг, предоставена
от Кредитополучателя, не бъде изпълнена, когато стане изискуема и бъде
предявена (след изтичането на какъвто
и да било приложим гратисен период);
при условие, че общият размер на съответния
Публичен външен дълг или Гаранция, по отношение на които възникне едно или повече
от събитията, описани по-горе в този параграф
(в), се равнява на или надвишава 100 000 000
евро или еквивалентната сума в друга валута
или други валути; или
(г) Неприложимост. Поради каквато и
да било причина което и да било от
задълженията на Кредитополучателя по
Договора за заем бъде обявено от съд
от компетентна юрисдикция съгласно
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окончателно неподлежащо на обжалване решение за задължение, което е
престанало да бъде обвързващо или е
престанало да бъде противопоставимо
на Кредитополучателя, или в резултат
на решение или друг акт на Конституционния съд на Република България
или поради каквато и да било друга
причина което и да е такова задължение престане да е в пълна сила и
действие; или
(д) Действителност. Република България или което и да било нейно политическо подразделение, упълномощена
Агенция или длъжностно лице (от
нейно име) отрече или оспори действителността на Договора за заем (освен
за целите на правно действие, предприето от който и да било гражданин
или организация, която не действа от
името на публична организация).
(2) Форма на уведомлението за прекратяване.
Всяко уведомление за прекратяване трябва да
бъде изготвено в писмена форма и изпратено
до Кредитополучателя чрез Агента по плащанията, така както е посочено в § 13.
§ 8
(Плащания)
(1) Плащания. Агентът по плащанията трябва
не по-късно от 14 дни преди всяка дата, на която става дължимо каквото и да е плащане по
отношение на този Договор за заем, да изпрати
на Кредитополучателя инструкции, съдържащи
цялата необходима информация, за да може
Кредитополучателят да извърши това плащане.
Изпращането на такава инструкция за плащане
не оказва влияние върху това дали това плащане ще стане дължимо. Кредитополучателят
трябва да осигури всички суми, дължими по
този Договор за заем, в парични средства, които могат да бъдат изтеглени в същия ден, по
сметка на Агента по плащанията не по-късно
от 13 ч. (франкфуртско време) на датата на
съответното плащане. Агентът по плащанията
не трябва да плаща никакви лихви върху тези
средства. От така осигурените средства Агентът
по плащанията трябва да плати главница, лихва
и всички допълнителни дължими суми на Кредиторите, посочени в последното уведомление
за прехвърляне, получено от него преди това
плащане. Ако средствата бъдат получени от
Агента по плащанията след момента, посочен
в първото изречение на този параграф, и без
това да засяга претенциите на Кредиторите,
Агентът по плащанията трябва да продължи
да извършва всякакви плащания, като полага разумни усилия, но не носи отговорност
за вреди, причинени от забавени плащания.
При поискване Кредитополучателят трябва
да потвърди пред Агента по плащанията без
неоправдано забавяне референтния номер на

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

плащането и цялата друга информация, която
е необходима за идентифициране на плащането в платежните системи, използвани за
паричния превод.
(2) Авансиране на средства. Ако необходимите средства не бъдат получени от Агента
по плащанията своевременно, той има право,
но не е длъжен да авансира необходимите
средства от името на Кредитополучателя и да
начисли за това авансиране годишна лихва в
размер на Европейския овърнайт среден индекс
(„EONIA“) плюс 0,50 %.
(3) Освобождаване от задължения. Независимо от това, че всички плащания по Заема
трябва да бъдат извършвани изключително чрез
Агента по плащанията, единствено плащането
към съответния правоприемник или банка или
друга институция, посочена от този правоприемник, освобождава Кредитополучателя от
съответните му задължения, ако и доколкото
Кредитополучателят е получил уведомление
за назначаването на такъв правоприемник
най-малко 10 Работни дни преди съответната
дата на плащане.
(4) Прилагане на плащанията. Плащанията по
Заема се прилагат в поредността, предвидена в
§ 367 (1) от Гражданския кодекс на Германия,
за погасяване на дължими суми (първо за
погасяване на разходите, после за погасяване
на лихвите и най-накрая за погасяване на
главницата). Ако плащанията не са достатъчни за пълното погасяване на която и да било
съответна дължима сума, плащанията се разпределят пропорционално между Кредиторите.
§ 9
(Насрещни искове)
Кредитополучателят има право да прихваща
претенции на който и да било Кредитор единствено когато претенциите срещу този Кредитор
не са били оспорени или са били признати със
съдебно решение. Доколкото Заемът бъде прехвърлен (i) на застрахователна компания и принадлежи към обвързаните активи (gebundenes
Vermögen) в съответствие с § 54 на германския
Закон за надзора върху застрахователната
дейност (Versicherungsaufsichtsgesetz) или (ii) на
банка и принадлежи към обвързаните активи на
банката съгласно което и да било национално
законодателство за обезпечени облигации, или
(iii) на германски професионален пенсионен
фонд (Versorgungswerk), Кредитополучателят
се отказва от всякакво право на прихващане
на претенции по този Заем; това се отнася и
за случаите на несъстоятелност (до степента,
позволена от приложимото законодателство),
както и при упражняване на който и да било
залог, право на задържане или други права,
които биха могли да повлияят неблагоприятно
върху претенциите на Кредиторите по Заема.
§ 10
(Прехвърляния, Задължения на Агента по
плащанията)
(1) Прехвърляне. Всеки Кредитор може да
прехвърли всички свои претенции по този Заем
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или част от тях. Частични прехвърляния могат
да бъдат извършвани за суми от 500 000 евро
или каквито и да било по-големи неделими
кратни на 500 000 евро.
(2) Форма на и уведомяване за прехвърлянето.
Всяко прехвърляне трябва да бъде направено
в писмена форма и по отношение на формата
и съдържанието трябва да е в съответствие с
формуляра на споразумение за прехвърляне,
приложен към този Договор като Приложение 2. Приобретателите имат същите права,
възможности и права на собственост по този
Договор за заем, както и прехвърлителят, освен когато в този Договор е посочено друго,
в това число всякакви права на предсрочно
прекратяване. Уведомлението за прехвърлянето до Кредитополучателя съгласно § 409 на
Гражданския кодекс на Германия (BGB) се
извършва чрез представяне на подписаното
споразумение за прехвърляне на Агента по
плащанията. Изискванията към прехвърлянето,
посочени в този § 10 (2), не се прилагат, когато
прехвърлянето се извършва с цел обезпечение
пред централна банка в евросистемата. В този
случай действителността на прехвърлянето с
цел обезпечение изрично не е обект на каквито
и да било изисквания по отношение на формата
и задължение за уведомяване.
(3) Задължения на Агента по плащанията.
Банката изпълнява ролята на агент по плащанията за Кредитополучателя („Агент по
плащанията“). Агентът по плащанията действа
единствено като агент на Кредитополучателя
и не поема каквито и да било задължения
към или отношения на посредничество или
доверителност с който и да било Кредитор.
Агентът по плащанията е длъжен да плаща
на приобретателите, за които е уведомен наймалко 10 Работни дни преди датата на плащането, всички плащания на главница и лихви,
извършени към него от Кредитополучателя.
Агентът по плащанията трябва също така да
препраща незабавно цялата кореспонденция,
изпратена от Кредитополучателя или Кредиторите, до съответната друга страна, така
както е посочено в § 13. По искане от страна
на Кредитополучателя Агентът по плащанията
трябва да му предостави незабавно информация
за типа и местожителството на всеки Кредитор,
така както е посочено в § 13. Такова искане
може да се отправя само веднъж годишно.
(4) Стандарт на грижа. Агентът по плащанията трябва да изпълнява своите задължения с
надлежната грижа на добър търговец. Агентът
по плащанията не поема никаква отговорност
за каквато и да било информация или кореспонденция, която е предал на Кредитополучателя или Кредиторите, или за своевременното
упражняване на които и да било права на
Кредитополучателя или Кредиторите. Към
всяка отговорност, свързана с нарушаването
на договора, се прилагат разпоредбите на
законите на Германия, в това число които и
да е задължения за ограничаване на щетите.
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(5) Обезщетение. Кредитополучателят е
длъжен да обезщети Агента по плащанията за
всички вреди (в това число всички подходящи
възнаграждения за правни услуги и всеки данък
върху добавената стойност), възникнали във
връзка с този Договор, освен до степента, в
която тези вреди са настъпили в резултат на
умишлено неизпълнение или небрежност на
Агента по плащанията, или извършена от него
измама. Задължението за обезщетяване остава
в сила след прекратяването на този Договор
за заем или погасяването на Заема.
(6) Прекратяване. Кредитополучателят може
да прекрати назначението на Агента по плащанията по всяко време с 30-дневно писмено
предизвестие. Агентът по плащанията може да
подаде оставка от назначението си като агент
по плащанията по всяко време с 45-дневно
писмено предизвестие до Кредитополучателя.
(7) Забрана за прехвърляне на права. Кредитополучателят няма право да прехвърля на трети
лица никое право по този Договор.
§ 11
(Гербови налози, Разноски)
Кредитополучателят поема всички гербови налози или документарни данъци, които
възникват в резултат на подписването или
изпращането на Договора за заем или извършването на каквито и да било плащания.
Кредитополучателят поема всички разходи,
които възникнат основателно в резултат на
промяна в условията на Договора за заем,
поискана от него, или отказ от или съгласие
за отсрочване от който и да било Кредитор.
§ 12
(Клауза за информация)
(1) Представяне на документи. По време на
срока на Заема Кредитополучателят трябва да
информира Кредиторите за своето финансово
състояние. Това информиране трябва да се
осъществи чрез представяне на последните
доклади за бюджета за годината и всички
публикувани междинни финансови отчети.
Тези документи трябва да се представят на
Кредиторите чрез Агента по плащанията в
електронен вид или в достатъчен брой екземпляри не по-късно от 30 дни след публикуването им или 60 дни след изготвянето на
съответния доклад или отчет, но във всички
случаи не по-късно от 6 месеца след съответната финансова година на Кредитополучателя.
Доколкото тези отчети и доклади са достъпни
безплатно на уебсайт, за който Кредиторите
знаят, не е необходимо каквото и да било
физическо представяне.
(2) Предаване на информация. Кредиторите
имат право да предават информация, свързана
с Кредитополучателя, за целите на препродажбата или прехвърлянето на Заема на възможни
купувачи.
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§ 13
(Уведомления)
Като се отчитат всички промени, съобщени
в писмена форма или по електронен път, към
цялата кореспонденция по този Договор за
заем се прилага следното:
(а) Цялата кореспонденция от Кредиторите, която трябва да бъде препращана
до Кредитополучателя (в това число
уведомления за прехвърляне или прекратяване), и цялата кореспонденция
от Кредитополучателя за Кредиторите:
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche
Bank Aktiengesellschaft]
GBS FISOS
Frankfurt Issuance & Treasury Support
Große Gallusstrasse 10 – 14
60272 Франкфурт на Майн
Германия
тел.
+49 69 910 31441
Факс:
+49 69 910 41325
ел. поща:
GTO-FFT.SDO@db.com.
(б) Информация за контакти на Кредитополучателя за препратена кореспонденция:
Република България
Представл явана от Минист ъра на
финансите
Министерство на финансите
ул. Раковски 102
София 1040
Република България
Тел.
+359 2 9859 2000
Факс:
+359 2 980 68 63.
(в) Кореспонденция от Кредитополучателя и Агента по плащанията във
връзка с извършването на плащания:
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche
Bank Aktiengesellschaft]
Trust & Securities Services (TSS)
Grosse Gallusstrasse 10 – 14
60272 Франкфурт на Майн
Германия
тел.:
+49 69 910 30817
Факс:
+49 69 910 38672.
§ 14
(Заключителни разпоредби)
(1) Приложимо право. Този Договор както
по форма, така и по съдържание и правата и
задълженията, възникващи от него, се подчиняват във всяко отношение на правото на
Германия.
(2) Място на юрисдикция и място на изпълнение. Мястото на юрисдикция за всички производства, възникващи в резултат на въпроси,
предвидени в този Договор, е Франкфурт на
Майн. Кредиторите могат обаче също така
да предявяват своите искове пред съдилища
във всяка друга държава, в която се намират
активи на Кредитополучателя, според случая.
Мястото на изпълнение е Франкфурт на Майн.
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(3) Частична недействителност. Ако която
и да било от разпоредбите на този Договор е
или стане изцяло или отчасти недействителна,
останалите разпоредби на този Договор ще
останат в сила. Недействителните разпоредби
съгласно намерението и целта на този Договор ще бъдат заменени с такива действителни
разпоредби, икономическият ефект на които е
колкото е възможно по-близък от правна гледна
точка до този на недействителните разпоредби.
Същото се отнася за всички пропуски, за които
ще бъдат необходими допълнителни членове.
(4) Екземпляри. Този Договор се подписва
в два екземпляра. Всеки екземпляр се счита
за оригинал. Представянето на Договора не
е необходимо за доказване на претенцията.
Приложенията към този Договор се считат
за част от него.
(5) Обвързващ език. Единствено вариантът
на немски език е обвързващ, а вариантът на
английски език е необвързващ превод.
(6) Представител за връчване на документи.
За всички правни спорове, възникващи по или
във връзка с този Договор за заем, Кредитополучателят неотменяемо назначава FIDEUROP
GmbH, Westhafenplatz 1, 60327 Франкфурт на
Майн, Германия, за свой упълномощен представител за връчване на документи в Германия.
(7) Отказ от имунитет. Кредитополучателят
неотменяемо се отказва до пълната степен,
позволена от закона, от всякакъв имунитет
от юрисдикция или изпълнение и от каквато
и да било подобна защита и неотменяемо и
безусловно дава съгласие за предоставянето на
всякакви облекчения или издаването на всякакви процесуални документи, включително,
но не само издаването, налагането или изпълнението срещу всякакви активи на всякакви
заповеди или съдебни решения във връзка с
такива производства. Обаче не е налице отказ
от имунитет по отношение на (i) настоящи
или бъдещи „помещения на представителството“, така както са дефинирани във Виенската
конвенция за дипломатическите отношения
от 1961 г., (ii) „консулски помещения“, така
както са дефинирани във Виенската конвенция
за консулските отношения от 1963 г., или (iii)
военно имущество или военни активи или
имущество или активи на Кредитополучателя,
свързани с тях.
§ 15
(Декларация в съответствие със Закона срещу изпирането на пари на Германия)
Кредитополучателят потвърждава пред Кредиторите, че ще вземе назаем средствата,
отпуснати по този Заем, изключително за
собствените си сметки, а не за друго лице
в качеството на действителен собственик
по смисъла на Закона срещу изпирането на
пари на Германия (Geldwäschegesetz).
София и Франкфурт на Майн, [•] 2013 г.
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За Република България
(в качеството на
Кредитополучател):
Петър Чобанов,
Министър на
финансите

За Дойче Банк
Акциенгезелшафт
[Deutsche Bank
Аktiengesellschaft]
(в качеството на
Кредитор и
Агент по
плащанията):
Уте Мюнстерман,
директор правни
въпроси, капиталови
пазари и деривативи
Мартин Билефелд,
директор, правен
съветник, глобален
риск синдикат

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Списък на документите, които трябва да бъдат
предоставени съгласно § 2 от Договора за заем

1.
(а)

Съответни решения, в това число:
съответни извадки от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2013 г.;
(б) решението на Министерския съвет за
упълномощаване на министъра на финансите да подпише договора за заем;
(в) решението на Министерския съвет за
одобряване на договора за заем и за
приемане на съответния законопроект за ратифициране от Народното
събрание; и
(г) закона за ратифициране на договора за
заем, подпечатан от Президента и публикуван в „Държавен вестник“.
2.
Списък, съдържащ имената, функциите и спесимени на подписите на
всички лица, упълномощени да действат от името на Кредитополучателя
във връзка със Заема.
3.
Договорът за заем, надлежно подписан
от Кредитополучателя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Формуляр на Споразумение за прехвърляне
Споразумение за прехвърляне
между
[		
]
(„Прехвърлител“)
и
[		
]
(„Приобретател“)
§ 1
(Прехвърляне)

(1) Прехвърляне. С настоящото Прехвърлителят прехвърля на Приобретателя неговата
(частична) претенция спрямо Република България („Кредитополучателя“) съгласно Договора за заем от [•] 2013 г. и Приложението за
Ценовите условия от [•] 2013 г., свързани със
заем с фиксиран лихвен процент в размер на
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[•] 000 000 евро (заедно – „Договора за заем“),
копие на които е приложено, заедно с всички
подчинени му права, с размер
[•] 000 000 евро
(с думи: [•] милиона евро)
считано от [•] 20[•] г.
(2) Съгласие за прехвърлянето. С настоящото
Приобретателят дава съгласието си за това
прехвърляне.
§ 2
(Уведомление)

(1) Уведомяване за прехвърлянето. Прехвърлителят трябва незабавно да уведоми в писмена
форма за това прехвърляне Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank Aktiengesellschaft]
(„Агента по плащанията“), GBS FISOS, Frankfurt
Issuance & Treasury Support, Факс: +49 69-910
41325, като посочи името и адреса на Приобретателя, както и датата, от която Приобретателят има право на лихва, заедно с подписан
вариант на това споразумение за прехвърляне.
(2) Изисквания за действителност на прехвърлянето. Приобретателят потвърждава, че
всички по-нататъшни прехвърляния на претенциите, прехвърлени с това споразумение,
подлежат на ограничението и формалностите,
посочени в § 10 от Договора за заем, и за да
бъдат действителни, за тях трябва да бъде
уведомен Агентът по плащанията по същия
начин, по който е уведомен за това прехвърляне.
(3) Освобождаване от задължения. В допълнение Приобретателят потвърждава, че всички
плащания, извършени към последния Прехвърлител, за който Агентът по плащанията е
бил надлежно уведомен в съответствие с § 10
от Договора за заем, освобождават напълно
Кредитополучателя от неговите задължения
по Договора за заем.
(4) Гербови налози. Всички гербови налози
се поемат от Приобретателя, освен когато е
договорено друго.
§ 3
(Заключителни разпоредби)

(1) Приложимо право. Това споразумение се
подчинява във всяко отношение на правото
на Германия.
(2) Екземпляри. Това споразумение се изготвя в четири оригинални екземпляра. По
един екземпляр ще бъде задържан съответно от Прехвърлителя и Приобретателя и по
един екземпляр ще бъде изпратен на Агента
по плащанията и Кредитополучателя. Всеки
екземпляр се счита за оригинал.
(Място, дата)
__________ __________
(Прехвърлител)
__________ __________
(Приобретател)
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Формуляр на Приложение за Ценовите условия
Приложение за Ценовите условия

Република България, представлявана от Министъра на финансите („Кредитополучателя“)
Договор за прехвърляем заем (Schuldscheindarlehen) с фиксиран лихвен процент в размер на
[•] 000 000 евро, с падеж на [•] 2028 г. („Заема“)
(1) Кредитополучателят и Банката сключиха договора за заем от [•] 2013 г. във връзка
със Заема („Договора за заем“), копие от
който е приложено. Договорът за заем предвижда, че изложените по-долу окончателни
условия на Заема ще бъдат определени в това
Приложение за Ценовите условия. Позоваванията на термини с главни букви, които не са
дефинирани в това Приложение за Ценовите
условия, са позовавания на термините така,
както са дефинирани в Договора за заем,
освен когато контекстът изисква друго.
(2) Ценовите условия: Условията на Заема
са договорени между страните по това Приложение за Ценовите условия, както следва:
Номинален размер: [•] евро (с думи [•] евро)
Дата за извършване на разплащания: [•]
2013 г.
Дата на падеж: [•] 2028 г.
Лихвен процент: [•] % годишно
Дата за плащане на лихва: [•] всяка година
Първа дата за плащане на лихва: [•].
Сметка за извършване на разплащания:
Министерство на финансите на Република
България при Българската народна банка,
IBAN: BG96 BNBG 9661 3400 1482 40, SWIFT
код BNBGBGSF, кореспондентска сметка в
TARGET2: IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661
41, SWIFT код: BNBGBGSF.
(3) Това споразумение се подчинява във
всяко отношение на правото на Германия.
Това споразумение се изготвя в четири оригинални екземпляра. По един екземпляр ще
бъде задържан съответно от Кредитополучателя и Банката и по един екземпляр ще бъде
изпратен на РБИ и Агента по плащанията.
Всеки екземпляр се счита за оригинал.
[•] 2013
Дойче Банк Акциенгезелшафт [Deutsche Bank
Aktiengesellschaft]
(в качеството на първоначален Кредитор)
_______________
_______________
Приложение:
Копие на Договора за заем.
62
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.
Днес, 18.12.2013 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една
страна, и от друга страна, Българския лекарски
съюз се сключи този договор.
Този договор е национален, защото има
действие на цялата територия на Република
България.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в
съответствие с които се сключват договорите
между НЗОК и изпълнителите на медицинска
помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков
договор са в съответствие с действащото българско законодателство. Законите и актовете
в областта на здравеопазването, здравното
осигуряване и свързаните с тях обществени
отношения, с които е съобразен този НРД, са
изброени в приложение № 1.
ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков
договор за медицинските дейности (НРД) са
правата и задълженията по оказването на медицинска помощ в рамките на чл. 55 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и Районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския лекарски съюз (БЛС) и неговите районни колегии;
3. изпълнителите на медицинска помощ
(ИМП);
4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията
на медицинските специалисти не са предмет
на НРД.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИМП оказването в полза на ЗОЛ на медицинска
помощ, договорена по вид, обхват и качество
в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО;
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2. осигурява равнопоставеност на ИМП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на медицинска помощ при условията и по
реда на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване на медицинска помощ с лечебни/здравни
заведения, които не отговарят на условията,
изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, Закона за лечебните
заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на НЗОК
за 2014 г. (ЗБНЗОК за 2014 г.) и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната медицинска помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗОЛ;
6. изисква, получава от ИМП и обработва
установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща цени за извършените и отчетените
медицински дейности, определени съгласно
чл. 55д ЗЗО;
8. заплаща напълно или частично разрешени за употреба на територията на Република
България лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (ЗЛПХМ), медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, предназначени за домашно
лечение на заболявания, определени с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО;
9. сключва договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели по т. 8;
10. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната
система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
11. предоставя на ЗОЛ информация относно
мерките за опазване и укрепване на здравето
им, правата и задълженията на ЗОЛ съгласно
действащото законодателство;
12. предоставя на БЛС при поискване информация по изпълнение на НРД;
13. осъществява съвместно наблюдение
на вида, обема и качеството на оказваната
медицинска помощ чрез РЗОК и експерти,
посочени от регионалните структури на БЛС.
(2) Българският лекарски съюз има следните
права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове и лечебните
и здравни заведения при сключване на НРД;
2. съдейства за спазването и прилагането
на НРД от страна на ИМП;
3. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
4. регионалните структури на БЛС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на
качеството на оказваната медицинска помощ;
5. органите на управление на БЛС, съвместно с НЗОК, осъществяват наблюдение по
изпълнението на НРД;
6. защитава правата и интересите на ИМП
при сключване и изпълнение на договорите
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за оказване на медицинска помощ, сключени
между НЗОК и отделните изпълнители.
(3) При поискване органите на управление
на БЛС и НЗОК взаимно си предоставят информация по прилагането на НРД.
Чл. 3. Управителят на НЗОК и председателят
на БЛС издават съвместно указания, инструкции и други актове към ИМП по тълкуването
и прилагането на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на
правата на ЗОЛ в съответствие с действащото
законодателство в Република България.
Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на извънболнична и
болнична медицинска помощ независимо от
тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование,
убеждения, политическа принадлежност, лично
и обществено положение или имуществено
състояние.
Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права
и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. Със съответните права и задължения на ЗОЛ се ползват и лицата, осигурени
в друга държава – членка на ЕС, държава от
ЕИП или Конфедерация Швейцария, за които
се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на
§ 1, т. 22 от ДР на ЗЗО, както и лицата, спрямо
които се прилагат международни спогодби за
социално осигуряване, по които Република
България е страна.
Чл. 8. (1) Националната здравноосигурителна каса съблюдава спазването на правата
на ЗОЛ от страна на ИМП чрез:
1. включване в медицинската документация,
която е неразделна част от НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИМП.
(2) При неизпълнение от страна на ЗОЛ на
лекарски предписания, отразени в Амбулаторен лист (бл. МЗ – НЗОК № 1) и/или друга
медицинска документация по смисъла на НРД,
лекарят не носи отговорност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за видовете медицинска
помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по цени, определени
по ред съгласно ЗЗО.
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(2) Медицинската помощ по ал. 1 се определя
като основен пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК, съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(Наредба № 40 от 2004 г.).
Чл. 10. Медицинската помощ по чл. 9, ал. 1 е:
1. първична извънболнична медицинска
помощ (ПИМП) съгласно приложение № 1 на
Наредба № 40 от 2004 г.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински
дейности (СМД) и високоспециализирани
медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) и високоспециализирани
медико-диагностични изследвания (ВСМДИ)
по специалности съгласно приложение № 2 на
Наредба № 40 от 2004 г.;
3. болнична помощ (БП), включваща: диагностика и лечение по клинични пътеки (КП) и
медицински изделия съгласно приложение № 5
на Наредба № 40 от 2004 г.;
4. високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) съгласно приложение № 4 на
Наредба № 40 от 2004 г.;
5. клинични процедури (КПр) съгласно
приложение № 10 на Наредба № 40 от 2004 г.
и процедури съгласно приложения № 12, 13 и
15 на Наредба № 40 от 2004 г.;
6. комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение (КДН) по приложения № 8а и 9а
от Наредба № 40 от 2004 г.
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
Чл. 11. Финансовата рамка на НРД съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК
за 2014 г. и е на обща стойност 2 472 462 хил. лв.
Чл. 12. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС, в съответствие с чл. 55д
ЗЗО, договарят обеми и цени на медицинските
дейности.
(2) Представителите на НЗОК по чл. 55д,
ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния
съвет на БЛС извършват наблюдение и анализ
на тримесечие на изпълнението на договорените обеми, както и на текущото изпълнение
на бюджета на НЗОК за 2014 г. за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска
помощ.
(3) Представителите на НЗОК по чл. 55д,
ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния
съвет на БЛС извършват наблюдение и анализ
на тримесечие на изпълнението на договорените обеми, както и на текущото изпълнение
на бюджета на НЗОК за 2014 г. за здравноосигурителни плащания за извънболнична
медицинска помощ.
(4) В случай че при анализа по ал. 2 и 3
се установи превишение или неизпълнение на
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договорените обеми и/или неусвояване или
преразходване на средства по определени здравноосигурителни плащания, в едномесечен срок
от анализа могат да бъдат направени промени
в договорените обеми и цени на съответните
медицински дейности по реда на чл. 55д ЗЗО.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ ПО НРД
Чл. 13. (1) Изпълнители на извънболнична
медицинска помощ по НРД могат да бъдат:
1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ с
изключение на денталните центрове и самостоятелните медико-технически лаборатории;
2. лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ
към Министерския съвет, Министерството на
отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на правосъдието и
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които
осъществяват извънболнична помощ;
3. националните центрове по проблемите
на общественото здраве по Закона за здравето
(ЗЗ) – за дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗЗ.
(2) Договор за дейности и/или изследвания
от пакетите по специалности, включени в
приложение № 2 „Основен пакет СИМП“ на
Наредба № 40 от 2004 г., с лечебни заведения
за болнична помощ може да се сключи при
условие, че лечебните заведения за СИМП,
сключили договори с НЗОК, не могат да задоволят здравните потребности на ЗОЛ от:
1. специализирани медико-диагностични
изследвания;
2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
3. високоспециализирани медицински дейности;
4. пакет „Физикална и рехабилитационна
медицина“.
Чл. 14. (1) Изпълнители на болнична помощ
(БП) по КП по приложение № 5, на ВСМД
от приложение № 4, на клинични процедури
(КПр) по приложение № 10 и на процедури по
приложения № 12, 13 и 15 от Наредба № 40 от
2004 г. могат да бъдат:
1. лечебни заведения за БП по смисъла на
чл. 9, ал. 1 ЗЛЗ;
2. лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ,
които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на
вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
3. лечебни заведения за СИМП – Медицински център (МЦ), Дентален център (ДЦ),
Медико-дентален център (МДЦ) и Диагностично-консултативен център (ДКЦ), с разкрити
легла за наблюдение и лечение до 48 часа;
4. центрове за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ) по чл. 10, т. 3а ЗЛЗ;
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5. комплексни онкологични центрове (КОЦ)
по чл. 10, т. 3б ЗЛЗ, с разкрити легла;
6. хосписи по чл. 10, т. 5 ЗЛЗ;
7. диализни центрове по чл. 10, т. 6 ЗЛЗ.
(2) Лечебните заведения по ал. 1, т. 3 могат
да бъдат изпълнители само на КП, посочени в
приложение № 2 „Клинични пътеки, за които
НЗОК сключва договор с лечебни заведения
за специализирана извънболнична помощ“.
(3) Изпълнители на ВСМД от приложение № 4 на Наредба № 40 от 2004 г. могат
да бъдат само лечебни заведения по ал. 1,
т. 1 – 3, 5 и 7.
(4) Лечебните заведения по ал. 1, т. 6 могат
да бъдат изпълнители само на КП № 297 „Палиативни грижи при онкологично болни“ от
приложение № 5 на Наредба № 40 от 2004 г.
(5) Лечебните заведения по ал. 1, т. 7 могат
да бъдат изпълнители само на КПр „Хрониохемодиализа“, „Перитонеална диализа с
апарат“, „Перитонеална диализа без апарат“
и „Диализно лечение при остри състояния“ по
приложение № 10 на Наредба № 40 от 2004 г.
(6) Изпълнители на КПр „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“,
„Диспансерно наблюдение при злокачествени
заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и „Проследяване на терапевтичния
отговор при пациенти на домашно лечение с
прицелна перорална противотуморна терапия и
перорална химиотерапия“ от приложение № 10
на Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат
само лечебните заведения по ал. 1, т. 1, 2 и 5.
(7) Изпълнители на процедура „Интензивно
лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на сърфактант“ по
приложение № 12 от Наредба № 40 от 2004 г.,
процедури за интензивно лечение извън случаите на новородено по приложение № 13 от
Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат само
лечебни заведения по ал. 1, т. 1 и 2.
(8) Изпълнители на процедури нуклеарномедицинско компютър-томографско образно
изследване по приложение № 15 от Наредба № 40 от 2004 г. могат да бъдат само лечебни
заведения по ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 15. Изпълнители по чл. 10, т. 6 на КДН
„Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при деца с кожно-венерически заболявания и психични заболявания“ и „Комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти над 18 години с кожно-венерически
заболявания и психични заболявания“ по
приложения № 8а и 9а от Наредба № 40 от
2004 г. могат да бъдат:
1. за КДН на лица с кожно-венерически
заболявания:
а) лечебни заведения за БП с разкрити клиники/отделения по кожно-венерически болести;
б) центрове за кожно-венерически заболявания по чл. 10, т. 3а ЗЛЗ;
2. за КДН на лица с психични заболявания:
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а) лечебни заведения за БП с разкрити
психиатрични клиники/отделения;
б) центрове за психично здраве (ЦПЗ) по
чл. 10, т. 3 ЗЛЗ.
Чл. 16. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ извършват в полза на ЗОЛ медицински
дейности, предмет на сключените договори с
НЗОК.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват
при настоящите условия и ред за извършване
на видове дейности от основния пакет, за
които лечебното заведение е регистрирано в
Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ)/
Регионалната здравна инспекция (РЗИ), респ.
има разрешение за осъществяване на дейност
по чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ.
Чл. 17. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал
със съответно образование и квалификация.
Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари, лекари по дентална медицина,
фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„доктор“, участващи в диагностично-лечебния
процес;
2. медицински и немедицински специалисти с образователно-квалификационна степен
„специалист“, „бакалавър“ или „магистър“ – за
извършване на дейности в рамките на тяхната
правоспособност;
3. други лица, извършващи административни
и помощни дейности.
(2) Лекари без придобита специалност могат
да извършват дейности от БП под ръководство
и по разпореждане на лекар с придобита специалност, който извършва медицинска дейност в
същото лечебно заведение по договор с НЗОК
и носи отговорност за това.
(3) Лекари без придобита специалност
могат да извършват дейности от СИМП по
разпореждане в присъствие и под ръководство
и контрол на лекар с придобита специалност,
който извършва медицинска дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(4) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от БП в присъствие и под ръководство
и контрол на лекар с придобита специалност,
който извършва дентална дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(5) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват
в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури.
(6) Трудовоправните и приравнените на тях
отношения между ИМП и наетите от тях лица
не са предмет на този НРД.
Чл. 18. (1) Изпълнителите на ПИМП осигуряват достъп до медицинска помощ извън
обявения си работен график на ЗОЛ съгласно
Наредба № 40 от 2004 г.
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(2) За извършване на медико-диагностични
изследвания, необходими за изпълнението на
КП, КПр/процедури и КДН, изпълнителите
на БП могат да сключват договори с други
лечебни заведения или с национални центрове
по проблемите на общественото здраве, когато
изискванията по съответната КП/КПр/процедури/КДН допускат това.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения и национални центрове по проблемите
на общественото здраве, които:
1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за
лекарите/лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното
или здравното заведение;
б) членство в съответната РК на БЛС/РК
на БЗС – за лекарите/лекарите по дентална
медицина, които ръководят, съответно работят
в лечебните заведения;
в) лекарите/лекарите по дентална медицина – граж дани на държави – членки на
Европейския съюз (ЕС), останалите страни
по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), Конфедерация
Швейцария, както и на трети държави, имат
право да упражняват медицинска професия
в Република България съгласно действащото
законодателство;
г) лекарите/лекарите по дентална медицина,
които работят в съответното лечебно заведение за извънболнична помощ, не са членове
на ТЕЛК/НЕЛК;
2. отговарят на настоящите специални
условия.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
Чл. 20. (1) Всеки лекар може да работи в
изпълнение на два договора с НЗОК, независимо от месторазположението на лечебните
заведения, в които се оказва помощта.
(2) По изключение, с мотивирано предложение на директора на РЗОК управителят на
НЗОК може да разреши сключване на трети
договор за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК, от името
и за сметка на НЗОК, сключва договори за
оказване на медицинска помощ с лечебни и
здравни заведения, които:
1. имат регистрация в РЦЗ/РЗИ на територията, обслужвана от РЗОК – за лечебните
заведения за извънболнична медицинска помощ
и хосписите;
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2. имат месторазположение на територията,
обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения
за БП, лечебните заведения по чл. 10, т. 3,
3а, 3б и 6 ЗЛЗ с разкрити легла и здравните
заведения.
(2) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ
и „Специализирани болници за рехабилитация – НК“ – ЕАД, сключват договори с НЗОК
за оказване на медицинска помощ от своите
териториални поделения, респ. филиали, чрез
директорите на РЗОК, на чиято територия имат
месторазположение поделенията (филиалите).
(3) Лечебните и здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със
съответната РЗОК, представят документите,
посочени в специалната част.
Чл. 22. (1) Лечебни и здравни заведения,
кандидатстващи за сключване на договор с
НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в
сила на НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни
от установяването є писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното
отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите
за осигуряване на достъпност и качество на
медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него
длъжностно лице има право да провери на
място в лечебното/здравното заведение съответствието със специалните изисквания, за
чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.
Чл. 23. (1) Директорът на РЗОК може да
сключва договори за оказване на ПИМП и
след изтичане на срока по чл. 22, ал. 3 с лечебни заведения за ПИМП, които отговарят
на изискванията на закона и НРД.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК
сключва договори или издава мотивирани
откази за сключване на договори в срок до
30 дни от подаването на документите. При
установяване на непълнота на представените
документи се прилага чл. 22, ал. 2.
Чл. 24. (1) Типовите договори с ИМП се
утвърждават от управителя на НЗОК след
съгласуване с председателя на УС на БЛС.
(2) Редът, условията и сроковете за заплащане на извършените и отчетените медицински
дейности, установени по реда на чл. 55е ЗЗО,
са част от съдържанието на типовите договори.
(3) Цените на медицинските дейности, установени по реда на чл. 55д ЗЗО, са част от
съдържанието на типовите договори.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

(4) Неразделна част към договорите с изпълнителите на медицинска помощ представляват:
1. протоколи за брой на назначаваните
специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните медико-диагностични
дейности – за изпълнителите на ПИМП и
СИМП, определени по реда на ЗБНЗОК за
2014 г. от НС на НЗОК;
2. приложения за стойност на медицинските
дейности за болнична медицинска помощ, за
медицински изделия, прилагани в болничната
медицинска помощ и/или за лекарствена терапия при злокачествени заболявания.
Чл. 25. (1) Директорът на РЗОК отказва да
сключи договор при:
1. условие, че лечебното или здравното заведение не отговаря на изисквания на закона,
което се установява от представените документи
или при проверка;
2. липса на някое от тези общи или специални изисквания и условия за сключване на
договор, което се установява от представените
документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация,
която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно/
здравно заведение да осъществява медицинската помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените
документи или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на
договор извън установените срокове, с изключение на случаите по чл. 23;
6. наложена санкция „прекратяване на
договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 6 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) В случаите по ал. 2 лечебното заведение
може да декларира намерение за сключване
на договор за оказване на БП не по-късно от
два месеца преди изтичане на срока по ал. 2.
(4) Директорът на РЗОК издава заповед, с
която прави мотивиран отказ за сключване
на договор с ИМП в сроковете по чл. 22 и 23.
(5) Заповедта по ал. 4 се издава в писмена
форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора и
печат на РЗОК.
(6) Заповедта по ал. 4 се връчва на лицето,
което представлява лечебното/здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни
от издаването му.
(7) Заповедта, с която директорът на РЗОК
отказва да сключи договор с ИМП, може да
се обжалва съгласно чл. 59б, ал. 3 ЗЗО по реда
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на А дминистративнопроцесуалния кодекс,
като оспорването не спира изпълнението на
заповедта.
Чл. 26. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на медицинска помощ
и контролът по изпълнение на договорите за
отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК, се извършват в съответствие с раздел Х от ЗЗО.
(2) Условията и редът за осъществяване на
контрол по ал. 1 се определят с инструкция,
издадена от директора на НЗОК на основание
чл. 72, ал. 5 ЗЗО, която се публикува на интернет страницата на НЗОК.
Чл. 27. При констатирани нарушения от
контролните органи на РЗОК по изпълнение
на договорите за оказване на медицинска помощ се търси административнонаказателна
отговорност по реда на ЗЗО и ЗАНН.
Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 28. Изпълнителите на медицинска
помощ осъществяват дейността си съгласно
изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса на
професионалната етика, ЗЛПХМ, подзаконови
нормативни актове и НРД.
Чл. 29. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ имат право да получат в срок и в пълен
размер заплащане за извършените дейности
при условията и по реда на сключения между
страните договор.
(2) Изпълнителите на медицинска помощ
имат право да получават текуща информация
и съдействие от РЗОК относно възложените
им за изпълнение дейности.
Чл. 30. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ нямат право да прилагат диагностични
и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на медицинска или дентална помощ
или накърняват личното и професионалното
достойнство на лекаря, може да не се окаже
такава, с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 31. Изпълнителите на медицинска помощ се задължават да:
1. осигуряват на ЗОЛ договорената медицинска помощ и да изпълняват правилата за
добра медицинска практика съгласно условията
на НРД;
2. предоставят медицинска помощ по вид и
обем, съответстваща на договорената;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК,
с изключение на изпълнителите на болнична
медицинска помощ и ВСМД;
4. предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели по вид и количества, съобразени с обективното състояние на пациента
и изискванията на НРД и други действащи
нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане от
осигуреното лице за видове медицинска дейност, която е заплатена от НЗОК, извън предвидената сума, с изключение на консумативи
за определени КП, в които изрично е посочено;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура и
формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените
дейности по ред, определен в нормативните
актове;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на медицинска помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние
и методите за евентуалното му лечение.
Г л а в а

д е в е т а

КАЧЕСТВО НА МЕДИЦИНСКАТА
ПОМОЩ
Чл. 32. Страните по договора извършват
системно и планирано оценяване, наблюдение
и непрекъснато подобряване на качеството на
медицинските услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността
на договорените медицински услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 33. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на медицинска помощ по
реда на ЗЗО включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 3 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. документи, свързани с оказването на
медицинска помощ на лица, осигурени в друга
държава, включващи:
а) удостоверителни документи за право
на обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или профе-
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сионални заболявания, издадени по реда на
правилата за координация на системите за
социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22
от ДР на ЗЗО или международни договори
за социална сигурност, по които Република
България е страна;
б) документи съгласно приложение № 4
„Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в
други държави“.
(2) Отчетната документация във връзка с
оказването на медицинска помощ по реда на
ЗЗО включва:
1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение № 5 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и
заплаща извършената дейност по договора с
НЗОК.
Чл. 34. Изпълнителите на медицинска помощ осигуряват за своя сметка формуляри на
първични медицински и финансови документи.
Чл. 35. Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалната част
на НРД.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА
СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА
ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел І
Общи положения
Чл. 36. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява в полза на ЗОЛ:
1. лекарствени продукти за домашно лечение
на територията на страната;
2. медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели за домашно
лечение на територията на страната;
3. и м у нолог и ч н и лек ар с т вен и п р од укти – ваксини против човешки папилома
вирус (ЧПВ), по национална програма по
чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗЗ – до обем, финансиран
по национална програма.
(2) Лекарствените продукти, медицинските
изделия и диетичните храни за специални медицински цели по ал. 1, т. 1 и 2 са за лечение
на заболяванията, включени в списъка по
Наредба № 38 за определяне на списъка на
заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно
или частично (Наредба № 38).
(3) Извън лекарствените продукти по ал. 1
НЗОК осигурява:
1. напълно заплащани лекарствени продукти, предписани и отпуснати на ветерани от
войните при условията и по реда на наредбата
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по чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за ветераните от войните (ППЗВВ);
2. частично заплащани лекарствени продукти, предписани и отпуснати на военноинвалиди и военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4
от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (ЗВВ), при условията и по реда на
наредбата по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(4) Лекарствените продукти по ал. 2, т. 1 са
определени в списък, утвърден от министъра
на здравеопазването на основание чл. 5, ал. 1
ППЗВВ, а лекарствените продукти по ал. 2,
т. 2 – в списък, утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 15, ал. 1 ЗВВ.
Раздел ІІ
Лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната, заплащани напълно или частично
от НЗОК
Списък с лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията
на страната
Чл. 37. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява лекарствени продукти за
домашно лечение на територията на страната,
включени в приложение № 1 на Позитивния
лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 6,
т. 1 ЗЛПХМ, за които са подадени заявления
по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели (наричана за
краткост в договора „Наредба № 10“).
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 са посочени в списък, наричан „Лекарствен списък
на НЗОК“, който съдържа:
1. лекарствените продукти и всички данни
за тях съгласно приложение № 1 на ПЛС,
публикуван на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти;
2. НЗОК код за всеки лекарствен продукт;
3. код на търговец/и на едро с лекарствени
продукти, посочени от притежателя на разрешението за употреба на всеки лекарствен
продукт, за които е договорена отстъпка на
основание чл. 45, ал. 10 ЗЗО;
4. указания относно реда за предписване,
отпускане и получаване:
а) група съобразно реда и начина на тяхното
предписване по чл. 47, ал. 1;
б) вид на рецептурната бланка съгласно
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (Наредба № 4 от 2009 г.);
в) вид на протокола съгласно чл. 54, ал. 1.
Чл. 38. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява медицински изделия
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за домашно лечение по списък, определен от
Надзорния съвет на НЗОК, наричан „Списък
с медицински изделия, които НЗОК заплаща
в условията на извънболничната медицинска
помощ“. Списъкът съдържа за всяко медицинско изделие:
1. номенклатурен код;
2. група; тип;
3. код на НЗОК;
4. търговско наименование;
5. производител/търговец на едро (подал
заявление за заплащане на съответното МИ
от НЗОК);
6. вид МИ;
7. размер;
8. окончателна опаковка;
9. стойност, до която НЗОК заплаща медицинското изделие;
10. условия и ред за предписване и отпускане.
(2) Националната здравноосигурителна каса
издава указания за работа със списъка по ал. 1.
Чл. 39. (1) Националната здравноосигурителна каса осигурява диетични храни за специални медицински цели по списък, определен
от Надзорния съвет на НЗОК, наричан „Списък
на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани от НЗОК“. Списъкът съдържа
за всяка диетична храна:
1. данни за диетичната храна, вид и подвид,
към който се отнасят;
2. търговско наименование на диетичната
храна;
3. код на НЗОК;
4. стойност, до която НЗОК заплаща диетичната храна;
5. условията за предписване и отпускане.
(2) Националната здравноосигурителна каса
издава указания за работа със списъка по ал. 1.
Чл. 40. Лекарственият списък на НЗОК,
списъкът с медицинските изделия, които НЗОК
заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и списъкът на диетичните
храни за специални медицински цели се публикуват на интернет страницата на НЗОК и са
задължителни за ИМП, както и за аптеките,
които работят по договор с НЗОК.
Чл. 41. (1) Националната здравноосигурителна каса публикува на интернет страницата
си основните изисквания към софтуера, обработващ рецептурните бланки, задължителните
номенклатури и формата на отчетните електронни документи.
(2) При промени в списъците по ал. 1
НЗОК изготвя актуализиращи файлове към
номенклатурите на аптечния софтуер, които
публикува на интернет страницата си.
(3) Изменения и допълнения могат да бъдат
правени при законодателни промени или при
промяна на списъците по ал. 1 при спазване
на условията на ЗЗО и ЗЛПХМ.
(4) Информацията по ал. 1 се публикува
на интернет страницата на НЗОК в сроковете
съгласно Наредба № 10.
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Чл. 42. (1) За хроничните заболявания, посочени в приложение № 6 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка
на хронично болния“, се издава „Рецептурна
книжка на хронично болния“.
(2) Редът и начинът за работа с рецептурната книжка са посочени в приложение № 3.
(3) Рецептурната книжка на хронично болния
се съхранява от ЗОЛ, на което е издадена.
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели
Чл. 43. Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални
медицински цели за домашно лечение на ЗОЛ
се предписват съгласно глава трета, раздел IV
от Наредба № 4 от 2009 г. за предписване и
отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4) и този раздел.
Чл. 44. Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни, заплащани
от НЗОК, се предписват на:
1. здравноосигурени лица с непрекъснати
здравноосигурителни права към момента на
предписването;
2. лица с право на здравно осигуряване,
удостоверено от друга държава – членка на
ЕС, държава от ЕИП или Конфедерация Швейцария, или от държава, страна по двустранна
спогодба с Република България, към датата
на извършване на предписанието.
Чл. 45. (1) Право да предписват лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели от списъците по чл. 40 имат:
1. лекари/лекари по дентална медицина от
лечебни заведения за извънболнична помощ,
сключили договор с НЗОК;
2. лекари/лекари по дентална медицина,
работещи в лечебните заведения към Министерството на правосъдието – за лица, лишени
от свобода.
(2) При осъществен временен избор предписанията се извършват от ОПЛ, при който е
осъществен временният избор.
(3) В случаите на заместване на един лекар/
лекар по дентална медицина от друг заместникът, издал рецептурната бланка, попълва
личните си данни, РЦЗ/РЗИ № на практиката
на титуляря, уникалния идентификационен
номер (УИН) на заместника и полага подпис
и поставя личен печат.
Чл. 46. (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за
специални медицински цели се предписват
само след извършен преглед/консултация от
лекаря/лекаря по дентална медицина, който
се документира в амбулаторния лист и се
удостоверява с подписа на ЗОЛ.
(2) Лекарят/лекарят по дентална медицина,
назначил терапията, е длъжен да уведоми ЗОЛ,
респ. негов родител, настойник или попечител,
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за вида на предписаните лекарствени продукти,
медицински изделия и/или диетични храни,
тяхното действие/прилагане, странични реакции, ред и начин на приемане, както и за
стойността, до която се заплащат от НЗОК.
(3) При хоспитализиране на ЗОЛ с хронични заболявания, извън хипотезите по чл. 69,
ал. 2, лекарят/лекарят по дентална медицина
от лечебното заведение за извънболнична помощ може да предписва лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни без
извършване на преглед, като в амбулаторния
лист в поле „анамнеза“ отбелязва, че предписанието се извършва за хоспитализирано лице.
Чл. 47. (1) Лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК за
домашно лечение, се разделят на две групи
съобразно реда и начина на тяхното предписване, както следва:
1. група I – лекарствени продукти, в т. ч.
по чл. 78, т. 2 ЗЗО, предписвани с протокол;
2. група II – лекарствени продукти, които
не се назначават и предписват с протокол.
(2) Терапията с лекарствени продукти по
ал. 1, т. 2, назначена от лекар специалист,
работещ в изпълнение на договор с НЗОК, се
отразява в амбулаторния лист и в електронния
отчет на лекаря за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат. Екземпляр от амбулаторния
лист на ЗОЛ, на хартиен носител, се съхранява
по хронологичен ред от изпълнителя на СИМП.
Вторият екземпляр се изпраща чрез ЗОЛ до
ОПЛ за прилагане към здравното досие.
(3) Терапията с лекарствени продукти по
ал. 1, т. 2, назначена от лекар специалист,
който не работи в изпълнение на договор с
НЗОК, се отразява в бланка „Медицинско направление“ (бл. МЗ 119) на генеричен принцип,
която се предава на ОПЛ чрез ЗОЛ. В този
случай специалистът няма право да предписва
лекарствени продукти на рецептурните бланки
(образци МЗ – НЗОК).
(4) Общопрактикуващият лекар има право
съгласно назначената по ал. 3 от лекаря специалист терапия да предписва лекарствени
продукти по международно непатентно наименование в рамките на съществуващите в
Лекарствения списък на НЗОК.
Чл. 48. (1) Лекарствените продукти се
предписват на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО
при спазване изискванията на действащото
законодателство относно предписване на лекарствени продукти, приложения № 6 и № 7,
както и сключените между лечебните заведения
и НЗОК договори за оказване на медицинска
помощ по чл. 59 ЗЗО.
(2) Назначаването и предписването на лекарствени продукти за конкретен МКБ код
на заболяване от списъка по Наредба № 38 се
извършват при спазване на:
1. изискванията на Наредба № 4;
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2. кратките характеристики на лекарствените продукти, неразделна част от разрешението
им за употреба;
3. приложение № 7 „Кодове на заболяванията по списък, определен с Наредба № 38 от
2004 г., и кодове на специалности на лекари,
назначаващи терапия“.
Чл. 49. (1) Не се допуска за лечението на
едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно
и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ
код), независимо от вида и броя на издадените
рецептурни бланки.
(2) Не се допуска едновременно предписване
от ОПЛ и от лекар специалист на повече от
три лекарствени продукта за едно заболяване
(един МКБ код), както и дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са
предписани лекарствени продукти.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ
на една и съща рецептурна бланка независимо
от ползвания образец предписване на различни
продукти (лекарствени продукти, медицински
изделия, диетични храни за специални медицински цели), както и напълно и частично
заплащани лекарствени продукти и такива,
предписвани с протокол.
Чл. 50. При предписване на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно
лечение на територията на страната всички
данни на ЗОЛ съгласно приложение № 3 се
отразяват в амбулаторния лист и в електронния отчет за извършената дейност на ЗОЛ,
отразена в амбулаторни листове в определен
от НЗОК формат.
Чл. 51. При издаване на рецептурна бланка
за предписване на лекарствени продукти за
лечение на хронични заболявания лекарят/
лекарят по дентална медицина задължително
вписва назначената терапия и в рецептурната
книжка на хронично болния, като следи за
спазването на изискванията по чл. 48, 49 и 50.
Чл. 52. Медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за
домашно лечение на територията на страната
се изписват на отделна рецептурна бланка при
спазване на изискванията, посочени в списъка
по чл. 38, ал. 1 или списъка по чл. 39, ал. 1,
както и в указанията по тяхното прилагане.
Условия и ред за предписване и отпускане
на лекарства по „Протокол за предписване
на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК“
Чл. 53. (1) Протоколи за предписване на
лекарствени продукти, заплащани напълно
или частично от НЗОК, могат да се издават от
специалисти по профила на заболяването, работещи в лечебни заведения – изпълнители на
извънболнична помощ, или от специализирани
комисии в лечебни заведения – изпълнители
на болнична помощ.
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(2) С „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (образец по
приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4) се предписват лекарствени продукти,
за които са налице следните условия:
1. включени са в приложение № 1 на ПЛС
и за тях са подадени заявления по реда на
Наредба № 10 за заплащането им от НЗОК;
2. в ПЛС за тези лекарствени продукти е
посочено, че се извършва експертиза по чл. 78,
т. 2 ЗЗО.
Чл. 54. (1) С „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ се
назначава терапия със:
1. лекарствени продукти от група IА – протоколите за тях се разглеждат от комисия в
ЦУ на НЗОК, която извършва експертиза по
чл. 78, т. 2 ЗЗО, и се утвърждават с решение
на управителя на НЗОК съгласно Изискванията на НЗОК при издаване и утвърждаване на
протоколи за конкретни заболявания;
2. лекарствени продукти от група IВ – протоколите за тях се разглеждат от комисия в РЗОК,
която извършва експертиза, и се утвърждават с
решение на директора на РЗОК, с изключение
на лекарствени продукти, за които изрично е
посочено в съответните Изисквания на НЗОК
при издаване и утвърждаване на протоколи
за конкретни заболявания, че се разглеждат
от комисията в ЦУ на НЗОК по т. 1 и се утвърждават с решение на управителя на НЗОК;
3. лекарствени продукти от група IС – протоколите за тях се заверяват в РЗОК; за определени лекарствени продукти, посочени в
съответните Изисквания на НЗОК при издаване
и утвърждаване на протоколи за конкретни
заболявания, заверяването се извършва след:
– извършена експертиза от комисията в
РЗОК и решение на същата за заверяване на
протокола; при отрицателно решение на комисията директорът на РЗОК издава решение
за отказ за заверяване на протокола,
или
– извършена експертиза от комисията в
ЦУ на НЗОК и становище на същата до комисията в РЗОК за заверяване на протокола;
при отрицателно становище директорът на
РЗОК издава решение за отказ за заверяване
на протокола.
(2) Всички протоколи се заверяват от РЗОК.
Чл. 55. (1) Комисията в ЦУ на НЗОК извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО по ред,
предвиден в Правилника за устройството и
дейността на НЗОК .
(2) Комисията в РЗОК извършва експертиза
по ред, предвиден в правилник, утвърден от
управителя на НЗОК.
Чл. 56. (1) За разрешаване на отпускането
на лекарствени продукти по чл. 54 се разработват съвместно с външни експерти на НЗОК
изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания
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и групи лекарства съгласно приложение № 8
„Образец на Изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение
по конкретни заболявания и групи лекарства“.
(2) Изискванията отговарят на кратките
характеристики на продуктите и съдържат:
1. лечебното/ите заведение/я, в което се
диагностицира заболяването, предлага терапия и извършва оценка на ефективността на
проведеното лечение;
2. ред за утвърждаване и заверяване на
протоколите;
3. необходими документи;
4. лист за определяне на критериите при
издаване на протоколи;
5. лечебно-диагностичен алгоритъм;
6. периодичност на контролните прегледи;
7. необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за
проследяване на ефективността на лечението.
(3) Изискванията се утвърждават от управителя на НЗОК и се публикуват на интернет
страницата на НЗОК. Изискванията са задължителни за ИМП.
(4) Всички промени в изискванията се
публикуват на интернет страницата на НЗОК
в срок не по-малък от 15 работни дни преди
прилагането им.
Чл. 57. (1) Всеки протокол се издава за брой
лечебни курсове за срок до 6 месеца от датата
на заверка в РЗОК.
(2) Промяна на първоначалната терапия
се извършва само при медицински доказана необходимост по ред и начин, указани в
изискванията по чл. 56.
Чл. 58. (1) За утвърждаване и заверяване на
протоколи, с които са предписани лекарствени продукти по чл. 54, ал. 1, ЗОЛ представя
следните документи:
1. заявление (свободен текст) до директора
на РЗОК, на територията на която ЗОЛ е направило избор на ОПЛ;
2. медицински и други документи съгласно
изискванията по чл. 56;
3. протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК;
4. декларация за информирано съгласие.
(2) Всички документи, с изключение на
заявлението по ал. 1, т. 1, се подписват, подпечатват и регистрират от лечебните заведения
по съответния ред.
(3) Документите се представят в РЗОК, на
територията на която ЗОЛ е направило избор
на ОПЛ.
(4) Документите по ал. 1 се разглеждат от
комисиите в ЦУ на НЗОК или РЗОК съобразно
правилата за тяхната работа.
(5) Документите се утвърждават съобразно
правилата на чл. 54, ал. 1.
Чл. 59. (1) Действието на утвърден и заверен „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК“ се прекратява с
решение на управителя на НЗОК/директора
на РЗОК в следните случаи:
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1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите на
поява на нежелани лекарствени реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина
за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите, когато комисията в ЦУ на
НЗОК отмени протокол, издаден от комисията
в РЗОК;
6. при констатирано дублиране на протокол,
издаден на едно и също лице за припокриващи
се периоди и за един и същ лекарствен продукт
в различни РЗОК и/или НЗОК;
7. при изключване на лекарствен продукт
от приложение № 1 на ПЛС;
8. в случаите на изтегляне на заявление
от притежател на разрешение за употреба на
лекарствени продукти или други обстоятелства
по реда на Наредба № 10.
(2) В случаите по ал. 1, т. 3 не се предоставя копие на лицето. Комисията, утвърдила
протокола, служебно съставя нов протокол
за остатъчния срок съобразно назначената
терапия.
Чл. 60. (1) Отказ за утвърждаване и заверяване на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, с който
са предписани лекарствени продукти от група
IА и група IB, за които изрично е посочено в
съответните изисквания на НЗОК при издаване
и утвърждаване на протоколи за конкретни
заболявания, че се разглеждат и утвърждават
от комисията в ЦУ на НЗОК за извършване на
експертизи по чл. 78, т. 2 ЗЗО, може да бъде
направен с мотивирано решение на управителя
на НЗОК в случаите, когато:
1. назначената терапия в протокола не отговаря на изискванията по чл. 56, ал. 1;
2. представените документи не съответстват
на изискванията по чл. 56, ал. 1;
3. установено е неспазване на предписаната
терапевтична схема по одобрен протокол при
постъпили молби за следващ курс на лечение;
4. установено е неспазване на общите изисквания на ЗЗО, ЗЛПХМ, нормативните актове
по прилагането им, както и НРД.
(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска
само в случаи на документално доказана медицинска обосновка.
Чл. 61. Районната здравноосигурителна
каса може да откаже утвърждаване и заверка
на протокол за лекарства от групи IВ и IС в
случаите по чл. 60, ал. 1.
Чл. 62. (1) След утвърждаване по съответния
ред и заверяване на протокола в РЗОК данните от него се пренасят върху „Рецептурната
бланка“ (МЗ – НЗОК) от ОПЛ или специалиста по профила на заболяването съгласно
изискванията по чл. 56.
(2) Копие от заверения протокол се съхранява в досието на ЗОЛ от ОПЛ и от специалиста,
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издаващ рецептурна бланка на хартиен носител – за срок 12 месеца от датата на издаване,
или на електронен носител.
Чл. 63. На ЗОЛ, получаващи лекарства от
група IА по протокол, не могат да им бъдат
предписвани други лекарства от Лекарствения
списък на НЗОК, предназначени за лечение
на същото заболяване.
Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели
Чл. 64. Националната здравноосигурителна
каса сключва договори за отпускане на лекарствени продукти, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната с притежатели на разрешение за извършване на търговия на дребно с лекарствени
продукти в аптека при условията и по реда,
съгласувани между представители на НЗОК и
БФС съгласно чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
Чл. 65. (1) Рецептите, с които са предписани
лекарствени продукти от група IА, се изпълняват в аптеки, работещи по договор с НЗОК
и находящи се на територията на областта,
на която се намира лечебното заведение за
първична извънболнична медицинска помощ, в
което е осъществен избор на ОПЛ (постоянен
или временен).
(2) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти, съдържащи наркотични
и упойващи вещества, се изпълняват в аптеки,
работещи по договор с НЗОК и находящи се
на територията на областта по местоиздаване
на рецептата.
(3) Рецептите, с които са предписани лекарствени продукти за остри и хронични заболявания, лекарствени продукти от групи IВ и IС,
както и всички останали лекарствени продукти
извън посочените в ал. 1 и 2, и рецептите, с
които са предписани медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели,
се изпълняват в аптеки, работещи по договор
с НЗОК, без оглед на тяхното месторазположение или избора на ОПЛ от ЗОЛ.
Чл. 66. (1) Лекарствени продукти, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК“, се отпускат след
представяне на оригинален протокол, заверен
от РЗОК, рецептурна бланка (бл. МЗ – НЗОК),
рецептурна книжка, документ за самоличност
на приносителя и копие на протокола, който
се съхранява в аптеката.
(2) При предписани лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за лечение на хронично заболяване за изпълнение на
рецептата се представя и рецептурната книжка
на хронично болния.
Чл. 67. Рецептурните бланки и протоколите
имат срок на валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.
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Условия и ред на заплащане на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 68. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща предписаните и отпуснатите
на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за домашно лечение
на територията на страната по ред, начин и в
срокове, определени в Наредба № 10 и сключените договори с притежатели на разрешение
за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.
(2) За един и същ период на лечение НЗОК
заплаща до три лекарствени продукта, предписани на ЗОЛ за едно заболяване, независимо
от реда и начина на извършване на предписанията, вида и броя на рецептурните бланки,
на които те са предписани.
Чл. 69. (1) Националната здравноосигурителна каса не заплаща лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни, предписани и отпуснати на:
1. лица с прекъснати здравноосигурителни
права на основание чл. 109, ал. 1 ЗЗО към
момента на предписване и отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни;
2. лица, които са освободени от задължението да заплащат здравноосигурителни вноски
на основание чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
(2) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ за
периода на хоспитализацията НЗОК не заплаща
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни, предписани от лекар от
лечебно заведение за извънболнична помощ,
необходими за:
1. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
2. новооткрито заболяване по време на
стационарното лечение;
3. промяна на терапията за придружаващи
хронични заболявания, назначена от лекар в
извънболничната помощ и заплащана от НЗОК.
Раздел ІІІ
Имунологични лекарствени продукти – ваксини против човешки папилома вирус (ЧПВ),
по национална програма по чл. 82, ал. 2, т. 3
от Закона за здравето
Чл. 70. Националната здравноосигурителна
каса осигурява имунологични лекарствени
продукти – препоръчителни ваксини против
човешки папилома вирус (ЧПВ), осигурявани
по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 – 2016 г., приета с Решение,
отразено в Протокол № 29 от 25.07.2012 г. на
Министерския съвет на Република България.
Чл. 71. (1) Препоръчителните ваксини
против ЧПВ се извършват от ОПЛ на лица,
вписани в регистрите им, от целевата група,
определена в програмата по чл. 70.
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(2) Общопрактикуващият лекар извършва
имунизациите при спазване на изискванията,
установени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България, и при
наличие на следните условия:
1. изразена воля за имунизиране срещу ЧПВ
от страна на законния представител (родител/
настойник) на лицето; запознаване от ОПЛ на
законния представител и лицето със: показанията на лекарствения продукт; начина му на
приложение; противопоказанията му, както
и с нейните евентуални странични ефекти и
нежелани реакции;
2. информирано съгласие за имунизиране
срещу ЧПВ, обективирано с подпис на законния
представител на лицето в амбулаторния лист,
който ОПЛ издава за проведения преглед и
поставяне на ваксината; за лица от целевата
група, настанени временно по административен
ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето (в
семейство на роднини или близки, в приемно
семейство, социална услуга – резидентен тип
или в специализирана институция), волята,
респ. информираното съгласие, се изразява
от съответната дирекция „Социално подпомагане“.
(3) Имунизацията се счита за завършена
при три приема ваксина срещу ЧПВ. И трите
приема следва да са от един и същи вид ваксина срещу ЧПВ.
Раздел ІV
Лекарствени продукти, предписвани и отпускани на ветерани от войните, на военноинвалиди
и военнопострадали
Чл. 72. (1) Право да предписват лекарствени
продукти от списъците по чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните
от войните (ППЗВВ) имат всички лекари по
чл. 4 от Наредбата за осъществяване правото
на достъп до медицинска помощ.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се
предписват при условията и по реда на Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване,
отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните
(Наредба № 3).
(3) Право да предписват лекарствени продукти от списъците по чл. 15, ал. 1 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите
(ЗВВ) имат всички лекари/лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК за
оказване на извънболнична помощ.
(4) Лекарствените продукти по ал. 3 се предписват при условията и по реда на Наредба № 4
от 2012 г. за реда за получаване и заплащане
на лекарствени продукти на военноинвалидите
и военнопострадалите (Наредба № 4).
Чл. 73. (1) Лекарствените продукти, предписани на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, се отпускат в
аптеки, открити от притежатели на разрешение
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за търговия на дребно с лекарствени продукти,
сключили договори с НЗОК на основание
Наредба № 3, респ. Наредба № 4.
(2) Отпускането на лекарствените продукти се осъществява при условията и по реда,
установени в наредбите по ал. 1.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 74. (1) Лечебните заведения, сключили
договор за оказване на медицинска помощ с
НЗОК, осъществяват дейностите и водят документация, свързани с медицинската експертиза
на работоспособността, при условията и по
реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската експертиза, Наредба № 40 от 2004 г., Правилника
за устройството и организацията на работа
на органите на медицинската експертиза и
на регионалните картотеки на медицинските
експертизи (Правилника) и НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на ПИМП или СИМП
при необходимост ОПЛ или лекарите специалисти извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза към
лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред Териториална експертна лекарска комисия
(ТЕЛК) съобразно приложения № 6 и 7 към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.;
4. дейност, свързана с подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК
при условията и по реда на чл. 22, ал. 2 от
Правилника.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на СИМП при необходимост ЛКК от лечебните заведения за СИМП
извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно чл. 23,
ал. 1 от Правилника;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 40 от 2004 г.
(4) В изпълнение на сключените договори
за оказване на БП по КП и КПр/процедури
при необходимост се извършва медицинска
експертиза на работоспособността.
Чл. 75. По преценка на ОПЛ или лекар – специалист от лечебно заведение за СИМП, за
нуждите на медицинската експертиза на работоспособността същият издава на ЗОЛ:
1. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост
от прегледи и консултации със съответен
специалист;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необходимост от СМДИ и/или ВСМДИ;
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3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А)
при необходимост от ВСМД; издава се от
лекар – специалист от ИМП; ОПЛ издава
„Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А)
само за ВСМД, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 9
„Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по
МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“ и ВСМД от
пакет „Анестезиология и интензивно лечение“;
4. при трайно намалена работоспособност,
която не е предшествана от временна неработоспособност или намалена възможност за
социална адаптация, ОПЛ насочва болния към
ТЕЛК с медицинско направление за ТЕЛК
съгласно Правилника.
Чл. 76. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ
или лекар – специалист от лечебно заведение
за СИМП, насочва ЗОЛ към ЛКК с „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(2) При насочване към ЛКК лекарят по
ал. 1 представя необходимата медицинска
документация.
(3) При подготовката за ЛКК ЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИМП, сключили договор с
НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6).
(4) Лекарската консултативна комисия, сформирана в лечебно заведение за извънболнична
медицинска помощ, може да назначи допълнителни СМДИ и/или ВСМДИ или консултации,
ако са необходими, с „Направление за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4)
и/или с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6).
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно
заведение за извънболни чна медицинска
помощ, няма право да насочи ЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към
самия себе си.
Чл. 77. (1) Районната здравноосигурителна
каса е задължена да уведомява по подходящ
начин лечебните заведения от извънболничната
помощ, сключили договор с НЗОК, за сформираните ЛКК на територията на съответната
област, профила им и графика за работата.
(2) Председателите на ЛКК, сформирани в
лечебни заведения за извънболнична помощ,
представят ежемесечни отчети пред РЗОК.
Отчетът съдържа обобщен списък на ЗОЛ,
номерата на протоколите от заседанията на
комисията, състава на комисията и взетите
решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
който пациентът е изпратен за експертиза на
работоспособността.
Чл. 78. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
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извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗОЛ и я насочва за
експертиза пред ТЕЛК.
(2) Когато е налице трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от
временна неработоспособност, ОПЛ насочва
болния към ТЕЛК с медицинско направление
за ТЕЛК съгласно Правилника.
(3) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя
медицински протокол и прилага съответната
медицинска документация във вид и обем
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(4) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи
(РК МЕ) медицинск и я протокол по ал. 3,
придружен от молба и съответната медицинска документация.
(5) Когато се прецени, че представеният
протокол не е достатъчно изчерпателен съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба № 40
от 2004 г., РКМЕ е в правото си да го върне
на съответната ЛКК за допълнителни такива.
(6) При необходимост ЛК К назначава
допълнителни изследвания или консултации
по реда на чл. 76, ал. 4.
Чл. 79. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването
на здравословното състояние на лицата и с
подготовката им за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК или Националната
експертна лекарска комиси я (НЕЛК), се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската
експертиза на работоспособността в частта
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК
(НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист – ОПЛ или лекарят специалист
или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);
2. СМДИ – ОПЛ или лекарят специалист
или ЛКК издава на ЗОЛ „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 4);
3. ВСМДИ – специалистът или ЛКК издава
на ЗОЛ „Направление за медико-диагностични изследвания“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
4. ВСМД – лекарят специалист или ЛКК
издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А); ОПЛ издава „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бл. МЗ – НЗОК № 3А) само за ВСМД, включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ
съгласно приложение № 9 и ВСМД от пакет
„Анестезиология и интензивно лечение“.
Чл. 80. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното
лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК).
За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда,
описан по-горе и регламентиращ процеса на
освидетелстване по НРД.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Чл. 81. (1) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК)
(за освидетелстване или преосвидетелстване)
лечебните заведения осъществяват дейност
(медицински консултации, изследвания и
издават документи) съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 40 от 2004 г.
(2) При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК) за
осви детелст ване и ли преосви детелст ване
лекарите в лечебните заведения могат да
прилагат медицински консултации, епикризи
и изследвания, извършени по друг повод.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМ А ЦИОННОТО ОСИГ У РЯВА НЕ И
ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 82. Изпълнителите на медицинска
помощ са задължени да събират, поддържат,
съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК
информация:
1. на хартиен носител, съгласуван с БЛС – за
документи, за които се изисква подпис на
пациента и финансово-отчетни документи;
2. в електронен вид в определен от НЗОК
формат за отчитане на ИМП пред съответната
РЗОК за извършената от тях дейност в полза
на ЗОЛ, съдържащ атрибутите от първичните
медицински документи съгласно приложение № 3 „Първични медицински документи“;
допълнителните ат рибу ти в елек т ронни я
отчет се съгласуват с БЛС.
Чл. 83. Обемът и видът на информацията
по чл. 82 се използват за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63,
т. 1 и 2 ЗЗО и НРД.
Чл. 84. Обемът и видът на предоставяната
информация са определени в НРД, като се
спазват реквизитите на установените в този
договор документи.
Чл. 85. (1) Изпълнителите на медицинска
помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин
и в срокове, определени в глава десета и
приложения № 3 и 5.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя обратна информация на УС
на БЛС на тримесечен период за изпълнението на бюджета и дейностите по вид и обем
на национално и регионално ниво.
Чл. 86. Договорните партньори са задължени да предоставят съхраняваната при
тях информация по чл. 82 при проверка от
контролните органи на НЗОК.
Ч л. 87. При п ромен и в нормат и вната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на интернет
страницата на НЗОК в срок не по-малък от
30 дни преди прилагането им, в случай че
срокът не противоречи на влизането в сила
на нормативния акт.
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Чл. 88. Българският лекарски съюз своевременно уведомява НЗОК при промяна на
УИН на лекарите.
Чл. 89. Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните
за ЗОЛ и ИМП за периода, регламентиран
в чл. 67 ЗЗО.
Чл. 90. Националната здравноосигурителна каса обявява на своята интернет страница
формати на електронни документи за отчитане на договорената и извършена по този
договор медицинска дейност.
Чл. 91. Националната здравноосигурителна каса е задължена да използва и предоставя данните, свързани с личността на ЗОЛ
и ИМП, в съответствие с изискванията по
чл. 68, ал. 1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на
личните данни.
Чл. 92. Националната здравноосигурителна каса е задължена чрез РЗОК да предоставя
на ЗОЛ при поискване информация за ИМП
и аптеките, сключили договор с РЗОК, съдържаща данните по чл. 64, ал. 2 ЗЗО.
Чл. 93. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да предоставя на
лечебните заведения за ПИМП информация
за промените в регистрите по чл. 127.
(2) Информацията по ал. 1 се предоставя
ежемесечно при представяне от изпълнителите на ПИМП на отчета за последния месец.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСК А ПОМОЩ
Чл. 94. (1) Договорът с ИМП се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение на лекаря, регистрирал индивидуална
практика за извънболнична медицинска помощ – от момента на смъртта или от датата
на постановяване на съдебното решение за
поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в
РЗИ на лечебното заведение изпълнител при
условията на чл. 45 ЗЛЗ или отнемане на
разрешението за осъществяване на лечебна
дейност при условията на чл. 51 ЗЛЗ – от
датата на влизане в сила на акта на заличаването;
5. при заличаване на лекаря, регистрирал индивидуалната практика за първична
или специализирана медицинска помощ, от
регистъра на БЛС, за което председателят
на районната колегия незабавно уведомява
РЗОК – от датата на влизане в сила на акта
на заличаването;
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6. п ри п рек ратяване, лик ви даци я и ли
о бя вя ва не в не с ъ с т оя т ел но с т на изп ъ лнител – юридическо лице или едноличен
т ърговец – от момента на наст ъпване на
съответното юридическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от договора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар,
регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска професия в Република
България.
(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЛС, при настъпила
обективна невъзможност за изпълнение на
договора или отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар, работещ
в лечебно заведение, което не е регистрирано
като индивидуална практика, договорът се
прекратява частично по отношение на този
лекар.
Чл. 95. (1) Договорът с ИМП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят е прекратил дейността си
за повече от 20 дни, без да уведоми РЗОК;
2. изпълнителят не представи отчети за
извършена дейност – повече от 3 последователни месеца;
3. в случай че изпълнителят не отговаря
на условията за извършване на съответната
дейност, установени в нормативен акт или НРД.
(2) Д и рек т ор ът на с ъо т ве т ната РЗОК
прекратява договорите с изпълнители на
медицинска помощ в следните случаи:
1. при отчитане на дейност, която не е
извършена – частично за съответната КП/
КПр/процедура или за съответния пакет по
специалност от основния пакет специализирана извънболнична медицинска помощ, по
която е отчетена дейността;
2. при повторно отчитане на дейност, различна от тази по т. 1, която не е извършена,
като договорът се прекратява изцяло.
Чл. 96. Договорът може да се прекрати с
писмено предизвестие от страна на ИМП в
следните срокове:
1. за изпълнител на ПИМП – един месец,
доколкото страните не са уговорили по-дълъг
срок, но не повече от три месеца;
2. за изпълнител на СИМП – 15 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг
срок, но не повече от един месец;
3. за изпълнител на БП, ВСМД, КПр/
процедури и КДН – един месец, доколкото
страните не са уговорили по-дълъг срок, но
не повече от три месеца.
Чл. 97. Прекратяването на договор с ИМП
не освобождава НЗОК от задължението да
заплати на същия извършените дейности до
прекратяването на договора по представени
отчетни документи.
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СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ
Раздел I
Условия и ред за сключване на договори с
изпълнители на извънболнична медицинска
помощ
Чл. 98. Страна по договор с НЗОК може
да бъде лечебно/здравно заведение, което отговаря на общите условия на глава седма и
специалните условия в този раздел.
Чл. 99. Националната здравноосигурителна
каса сключва договор с лечебно заведение за
ПИМП, което има функциониращо и налично
в лечебното заведение медицинско и техническо оборудване и обзавеждане съгласно
приложение № 10 „Изисквания за сключване
на договор с лечебни заведения за ПИМП“.
Чл. 100. (1) Лечебно заведение за ПИМП,
желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да
има регистрирани ЗОЛ, осъществили правото
си на свободен избор на ОПЛ.
(2) Не се установява долна и горна граница
на броя ЗОЛ, осъществили правото си на избор на ОПЛ от лечебно заведение за ПИМП.
Чл. 101. Лечебните заведения за ПИМП
могат да ползват общи помещения и оборудване съгласно приложение № 10.
Чл. 102. В случаите на повече от един адрес
на помещенията, където лечебното заведение
за ПИМП извършва лечебната си дейност, за
функциониращото и наличното оборудване важат изискванията съгласно приложение № 10.
То е задължително само за един от изброените
адреси на ЛЗ, посочен изрично в договора с
НЗОК. За останалите адреси на практиката
се спазват изискванията на РЦЗ/РЗИ.
Чл. 103. Общопрактикуващи лекари или
членовете на групови практики за ПИМП,
работещи по договор с НЗОК, не могат да
работят в друго лечебно/здравно заведение в
изпълнение на договора на лечебното/здравното
заведение с НЗОК, с изключение на дежурен
кабинет, разкрит към лечебни заведения по
реда на Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 104. Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни заведения
за СИМП за извършване на всички общомедицински и всички специализирани медицински
дейности от дадена специалност от съответния
пакет съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 105. Лечебно заведение за СИМП, желаещо да сключи договор с НЗОК, следва да
отговаря на посочените в глава седма общи
условия, както и да има функциониращо и
налично в лечебното заведение медицинско и
техническо оборудване и обзавеждане съгласно
приложение № 11 „Изисквания за сключване
на договор с лечебни заведения за СИМП“.
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Чл. 106. Лечебно заведение за СИМП и
СМДЛ, сключили договор с НЗОК, с повече
от един адрес на помещенията, където то
извършва лечебната си дейност, следва да
има функциониращо и налично оборудване
и обзавеждане за всеки адрес, регистриран в
РЦЗ/РЗИ и посочен в договор с НЗОК.
Чл. 107. Лечебно заведение за СИМП, намиращо се в една или съседни сгради с лечебно
заведение за СИМП или БП, може да ползва
общи помещения и медицинска техника за
образна диагностика, за извършване на ВСМД
и ВСМДИ.
Чл. 108. (1) Лечебно заведение за СИМП
може да кандидатства и за извършване на
високоспециализирани медицински дейности
по специалности, посочени в Наредба № 40
от 2004 г., само в случай, че кандидатства и
за специализираните медицински дейности,
включени в основния пакет по съответната
специалност, с изключение на високоспециализираните дейности по пакет „Анестезиология
и интензивно лечение“.
(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение
следва да отговаря и на следните изисквания:
1. да разполага с функциониращо медицинско и техническо оборудване и обзавеждане
съгласно приложение № 11;
2. необходима квалификация и обучение за
използване на високоспециализираната техника
на специалистите, работещи в него, съгласно
Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването
(Наредба № 34 от 2006 г.) и приложение № 11.
Чл. 109. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за извършване на
всички специализирани медико-диагностични
изследвания от съответния пакет по специалности съгласно Наредба № 40 от 2004 г. със
самостоятелни медико-диагностични лаборатории или лечебни заведения за СИМП, съдържащи в структурата си медико-диагностични
лаборатории, в съответствие с изискванията
по приложение № 11.
Чл. 110. Лечебните заведения по чл. 109
могат да кандидатстват и за извършване на
високоспециализирани медико-диагностични
изследвания, посочени в Наредба № 40 от
2004 г., само в случай, че ЛЗ кандидатстват
и за специализираните медико-диагностични
изследвания, включени в основния пакет по
съответната специалност и изпълнявани от
съответния лекар специалист, работещ в лечебното заведение. В тези случаи се прилага
чл. 108, ал. 2.
Чл. 111. При липса на лечебно заведение,
сключило договор с НЗОК, което да извършва
определени медико-диагностични изследвания, за извършването им може да се сключи
договор с национален център по проблемите
на общественото здраве.
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Чл. 112. Лекари с придобита медицинска
специалност, работещи в лечебно заведение
за болнична помощ по чл. 9 ЗЛЗ или лечебни
заведения по чл. 10 ЗЛЗ, могат да сключват
нови договори за оказване на извънболнична
медицинска помощ при условие, че са спазени
изискванията на чл. 62 ЗЗО и чл. 81 ЗЛЗ.
Чл. 113. В случаите по чл. 13, ал. 2 НЗОК
може да сключи договор за извършване на
медико-диагностични изследвания по специалности и специализирани медицински дейности
по пакет „Физикална и рехабилитационна
медицина“ с лечебно заведение за болнична
помощ от даден здравен район само ако на територията на този здравен район няма лечебни
заведения за извънболнична медицинска помощ,
изпълняващи медико-диагностични дейности
и дейности по пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ по договор с НЗОК.
Раздел II
Необходими документи и ред за сключване на
договори с изпълнители на извънболнична
медицинска помощ
Чл. 114. Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, желаещи да
сключат договор със съответната РЗОК, на
чиято територия са регистрирани в РЦЗ/РЗИ,
представят заявление по образец, утвърден от
управителя на НЗОК, към което прилагат:
1. данни за Единния идентификационен
код (ЕИК) на дружеството или кооперацията
от търговския регистър, а за дружествата,
регистрирани в държава – членка на ЕС,
или в държава, страна по Споразумението за
ЕИП – документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;
2. удостоверение за регистрация на лечебното заведение в РЦЗ/РЗИ;
3. удостоверение за актуално членство в
БЛС с номер от националния регистър (УИН)
по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за
съсловните организации на лекарите и лекарите
по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ), издадено
от съответната РК на БЛС, както и декларация,
че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на
лекарите, които работят в лечебни заведения – индивидуална или групова практика;
4. извън случаите по т. 3 се подава декларация от представляващия лечебното заведение
за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване на
удостоверението с УИН по смисъла на чл. 13,
ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите, които
ръководят, съответно работят в лечебното
заведение;
б) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на
лекарите, които ръководят, съответно работят
в лечебното заведение;
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5. договор по чл. 18, ал. 1 и декларация
на хартиен и електронен носител по образец,
посочен в приложение № 10, относно: осигуряване на достъп до медицинска помощ извън
обявения работен график на ЗОЛ съгласно
Наредба № 40 от 2004 г.; график за обслужване на пациентите; изискуемото оборудване,
обзавеждане и нает персонал по чл. 131 (за
лечебните заведения за ПИМП);
6. декларация на хартиен и електронен носител по образец, посочен в приложение № 11,
за дейността на лечебното заведение за СИМП;
7. декларация на хартиен носител за броя
ЗОЛ, осъществили правото си на избор на лекар, придружена от информация на електронен
носител (за лечебните заведения за ПИМП);
8. декларация по чл. 20 на хартиен носител
за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;
9. необходимите квалификационни документи съгласно Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от
ОПЛ, а при липса на такъв документ – копие
от диплома за завършено висше медицинско
образование (за лекарите, учредили лечебно
заведение за ПИМП) и необходимите квалификационни документи съгласно Наредба № 34
от 2006 г. – за всички лекари, които ще оказват
медицинска помощ в изпълнение на договор
с НЗОК;
10. копие на заповед на директора на РЦЗ/
РЗИ за създадена ЛКК към лечебните заведения
за извънболнична помощ;
11. копие на сертификат от участие в национална или чуждестранна нетърговска система
за външна оценка на качеството по медицински стандарт „Клинична лаборатория“ и/или
копие на сертификат за успешно приключил
контролен цикъл по програмата за контрол
на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и
инфекциозна имунология – в случаите, когато
в структурата на лечебното заведение има
съответния вид/видове лаборатории;
12. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци.
Чл. 115. Лечебните заведения, сключили
договори в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2012 г. и/или Решение № РДНС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет (НС)
на НЗОК (ДВ, бр. 11 от 2013 г.), представят:
1. документи по чл. 114, т. 1, 2, 9 и 12 в
случай на настъпили промени или декларация
за липса на промени;
2. декларации по чл. 114, т. 4 и 8 – на хартиен
носител, и т. 5 и 6 – декларация на хартиен и
електронен носител;
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3. документ по чл. 114, т. 5 – договор по
чл. 18, ал. 1; и документи по чл. 114, т. 3, 10 и 11.
Чл. 116. (1) При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по
чл. 114, 115 и 118, изпълнителят на медицинска
помощ е длъжен в срок до 5 работни дни да
уведоми РЗОК и да изпрати копие от съответния документ.
(2) При промяна на графика за обслужване
на пациентите изпълнителят на медицинска
помощ е длъжен в срок до 3 календарни дни да
уведоми РЗОК и да изпрати актуалния график
писмено или по електронна поща, подписан с
електронен подпис.
Чл. 117. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответния изпълнител всички документи, представени със
заявлението за сключване на договор.
Чл. 118. (1) Националните центрове по
проблеми на общественото здраве, желаещи да
сключат договор с РЗОК, подават заявление,
към което прилагат:
1. копие от акта на Министерския съвет, с
който са създадени или преобразувани;
2. декларация по образец, посочен в приложение № 11, на хартиен и електронен носител
за дейността на съответната профилна лаборатория в структурата на здравното заведение;
3. копие от сертификат от БНСВОК по
клинична лаборатория или копие от сертификат за успешно приключил контролен цикъл
по програмата за контрол на качеството на
БНСВОК по микробиология, вирусология,
паразитология, микология и инфекциозна
имунология – в случаите, когато в структурата
на здравното заведение има съответния вид/
видове лаборатории;
4. копия от необходимите квалификационни документи съгласно Наредба № 34 от
2006 г. – за всички лекари, които ще оказват
медицинска помощ в изпълнение на договор
с НЗОК.
(2) Националните центрове по проблеми на
общественото здраве, работили по договор с
НЗОК в съответствие с НРД за медицинските
дейности за 2012 г. и/или Решение № РДНС-04-8 от 31.01.2013 г. на НС на НЗОК, представят нови документи в случай на настъпили
промени или декларация за липса на промени.
Чл. 119. В случаите по чл. 13, ал. 2 лечебните заведения за болнична помощ представят
документите по чл. 114, с изключение на тези
по т. 2, 5, 7 и 10.
Чл. 120. (1) Изискуемите документи за
сключване на договор с НЗОК се подават от
лечебните и здравните заведения в съответната
РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на
НРД.
(2) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва договори в сроковете,
при условията и по реда на чл. 22.
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Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична
медицинска помощ
Условия и ред за оказване на извънболнична медицинска помощ. Избор на общопрактикуващ лекар,
условия и ред за оказване на ПИМП
Чл. 121. Първоначален избор на ОПЛ може
да се осъществи по всяко време с регистрационна форма за избор, която се получава от
РЗОК или от ОПЛ.
Чл. 122. (1) Здравноосигурените лица могат да променят избора си на ОПЛ от 1 до
30.VI.2014 г. и от 1 до 31.ХII.2014 г.
(2) При прекратяване на договор с изпълнител на ПИМП ЗОЛ осъществяват нов избор
на ОПЛ с регистрационна форма за постоянен
избор извън срока по ал. 1.
(3) Здравноосигурено лице, желаещо да
направи постоянен избор, представя на новоизбрания ОПЛ:
1. здравноосигурителна книжка, в която
новоизбраният ОПЛ вписва трите си имена и
дата на избора;
2. третия екземпляр от регистрационната
форма за избор на ОПЛ, в случай че няма
здравноосигурителна книжка;
3. попълнена регистрационна форма за
постоянен избор;
4. документ за актуалния му здравноосигурителен статус.
(4) Лицата, временно пребиваващи за срок
от един до пет месеца извън здравния район, в
който са осъществили постоянен избор, могат
да направят временен избор с регистрационна
форма за временен избор.
(5) При изтичане на срока на временния
избор на ЗОЛ извън здравния район, в който
са осъществили постоянен избор, се възстановява автоматично последният им постоянен
избор на ОПЛ.
Чл. 123. В слу чаите на първонача лен,
постоянен или временен избор на ОПЛ ЗОЛ
могат да осъществят правото си на избор, като
закупят регистрационни форми или попълнят
разпечатани образци от официалната интернет
страница на НЗОК.
Чл. 124. (1) При наличие на незаета практика, за която повече от 6 месеца няма кандидат,
директорът на РЗОК и председателят на РК на
БЛС правят служебен избор за ЗОЛ, които не
са осъществили правото си на избор на ОПЛ,
като ги включват в регистъра на изпълнител
на ПИМП.
(2) Директорът на РЗОК и председателите
на съответните районни колегии на БЛС съгласувано с директора на съответното заведение осъществяват служебен избор на ОПЛ за
следните категории:
1. задържани под стража, задържани по реда
на Закона за Министерството на вътрешните
работи и лишени от свобода лица;
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2. лица в процедура за придобиване статут
на бежанец;
3. лица, настанени в домове за медико-социални услуги;
4. лица, настанени в специални училища и
домове за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителска грижа, в домовете за
деца с физически увреждания, в домовете за
деца с умствена изостаналост и деца, ползващи
услуги от резидентен тип.
Чл. 125. (1) В случаите, когато ЗОЛ направи
нов избор на ОПЛ, ЗОЛ предоставя на новоизбрания ОПЛ извлечение от медицинската
документация.
(2) Извлечение с копия от необходимата
медицинска документация се предоставя на
ЗОЛ от предишния ОПЛ.
(3) Съдържанието на извлечението по ал. 1
и редът за предоставянето му се определят
от НЗОК.
(4) Общопрактикуващият лекар е длъжен да
оказва медицинска помощ на ЗОЛ от датата,
на която е осъществен изборът, като ЗОЛ се
включва в пациентската му листа от тази дата.
Чл. 126. (1) Ежемесечно, в срок до 3-тия работен ден на месеца, изпълнителите на ПИМП
представят в съответната РЗОК на електронен
носител регистъра с новоизбралите ги ЗОЛ
и първите екземпляри от регистрационните
форми за първоначален, постоянен и/или
временен избор на хартиен носител.
(2) При осигурена техническа възможност
от страна на НЗОК първите екземпляри от
регистрационните форми за първоначален, постоянен и/или временен избор могат да бъдат
сканирани, подписани с електронен подпис
от ОПЛ и изпратени през портала на НЗОК
в срока по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2 първите екземпляри
на хартиен носител се предоставят в РЗОК в
срок до 20-о число на отчетния месец.
(4) Районната здравноосигурителна каса
обработва подадената информация от всички
изпълнители по ал. 1 и 2, като за всеки от
тях отчита:
1. имената и броя на лицата, отпаднали от
регистъра му поради промяна в избора или
друго обстоятелство;
2. броя и имената на новорегистрираните
лица;
3. окончателния брой на лицата от регистъра
след отчитане на броя на лицата по т. 1 и 2.
(5) В срок до 10 работни дни след изтичане на
срока по ал. 1 или 2 РЗОК предоставя по електронен път на регистрираните в електронния
портал на НЗОК ОПЛ актуална информация
по ал. 4 чрез портала на НЗОК.
(6) На нерегистрираните в електронния
портал на НЗОК ОПЛ информацията по ал. 4
се предоставя при поискване в РЗОК или в
поделенията им.
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Чл. 127. (1) Всеки ОПЛ от лечебното заведение за ПИМП води:
1. регистър на ЗОЛ, в който вписва данните
относно здравноосигуреното лице съгласно
регистрационните форми за осъществяване
на избор на ОПЛ;
2. регистър на ЗОЛ, осъществили временен
избор при тях за срок от един до пет месеца.
(2) Общопрактикуващите лекари оказват
медицинска помощ при условията и по реда
на НРД на лицата от регистрите по ал. 1,
както и на ЗОЛ, осъществили правото си на
избор на изпълнител на ПИМП, регистрирал
амбулатория на територията на друг здравен
район, обърнали се инцидентно по повод на
остро състояние.
(3) Общопрактикуващите лекари оказват
медицинска помощ при условията и по реда
на НРД на здравноосигурени лица от държави – членки на ЕС, и по двустранни спогодби
след представяне на удостоверителни документи за право на обезщетения в натура в случай
на болест, майчинство, трудови злополуки или
професионални заболявания, издадени по реда
на Регламент (ЕИО) № 574/72, Регламент (ЕО)
№ 987/2009 и двустранни спогодби.
Чл. 128. (1) Общопрактикуващият лекар
оказва ПИМП в обхват съгласно Наредба № 40
от 2004 г. на:
1. здравноосигурени лица, записани в регистрите им;
2. здравноосигурени лица, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца
извън здравния район, в който са избрали
ОПЛ – срещу представяне на здравноосигурителна книжка.
(2) Общопрактикуващият лекар оказва медицинска помощ при условията и по реда на
НРД и на ЗОЛ от друг здравен район, обърнали
се към изпълнител на ПИМП инцидентно по
повод на остри състояния.
(3) Здравноосигурените лица, избрали ОПЛ,
не заплащат медицинската помощ по ал. 1
извън потребителската такса по чл. 37, ал. 1
ЗЗО. Таксата не се заплаща от категориите
лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както и от лицата
със заболявания, посочени в приложение № 12
„Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са
освободени от потребителска такса по чл. 37,
ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 129. (1) Общопрактикуващият лекар от
лечебно заведение за ПИМП провежда диспансеризация на ЗОЛ по Наредба № 40 от 2004 г.,
Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните
прегледи и диспансеризацията (Наредба № 39
от 2004 г.) за заболяванията, подлежащи на
диспансеризация от ОПЛ съгласно приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на
ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“.
Здравноосигуреното лице се диспансеризира
само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на ЗОЛ да бъде диспансеризирано се
документира в амбулаторния лист.
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(2) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ над 18 години е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни
МКБ кодове, за едни от които подлежи на
диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други
при лекар специалист, то този пациент подлежи
на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота) за
всички заболявания изцяло от ОПЛ съгласно
приложение № 9 и приложение № 14, освен
ако пациентът не заяви изрично желание за
извършването є от специалист.
(3) При първоначална диспансеризация
за дадено заболяване общият брой прегледи,
изследвания и консултации за пациента за
съответната календарна година се определя
пропорционално на оставащите месеци до
края на годината.
Чл. 130. (1) Общопрактикуващият лекар е
длъжен да:
1. изпълнява програми „Майчино здравеопазване“, „Детско здравеопазване“, да извършва профилактика на ЗОЛ над 18-годишна
възраст и формира рискови групи при ЗОЛ над
18 години съгласно Наредба № 39 от 2004 г.
и приложение № 13 „Дейности на ОПЛ по
имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ
над 18 години, формиране на рискови групи
при ЗОЛ над 18 години и програма „Майчино
здравеопазване“;
2. води регистри по чл. 127, ал. 1 на електронен носител;
3. подготвя документацията за консултации
и медико-диагностични изследвания, когато
прецени, че са необходими такива;
4. подготвя документацията за хоспитализацията на ЗОЛ;
5. извършва посещения на ЗОЛ от домове
за медико-социални грижи, записани в неговия регистър;
6. изготвя талон за здравословното състояние на деца и ученици;
7. излага на видно място в амбулаторията
си списък на категории лица, освободени от
потребителска такса съгласно чл. 37 ЗЗО;
8. оказва спешна медицинска помощ на
територията на лечебното заведение на всеки
пациент, независимо от неговата регистрация
и местоживеене, когато такава е потърсена от
него, до пристигане на екип на спешна помощ;
9. осигурява достъп до медицинска помощ
извън обявения си работен график на ЗОЛ
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.;
10. извършва задължителни имунизации и
реимунизации на ЗОЛ над 18-годишна възраст
съгласно Наредба № 15 от 2005 г.
(2) След изписване на ЗОЛ от лечебно
заведение за болнична помощ контролните
прегледи, включени в КП, не се отнасят до:
1. профилактични прегледи на ЗОЛ;
2. прегледи на ЗОЛ от ОПЛ или лекар специалист от СИМП за предписване на лекарства;
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3. преглед по повод диспансерно наблюдение на ЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване
на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности
по медицинска експертиза.
(3) Общопрактикуващият лекар не може да
задържа в амбулаторията си здравноосигурителните книжки на ЗОЛ.
Чл. 131. (1) За нуждите на осъществяваната
дейност лечебните заведения за ПИМП наемат
медицински персонал, както следва:
1. при регистрирани над 2500 ЗОЛ при
ОПЛ – лекар;
2. при регистрирани над 3500 ЗОЛ при
ОПЛ – лекар на пълен работен ден.
(2) В случай по ал. 1, т. 2 при регистрирани
над 3500 ЗОЛ при ОПЛ – един лекар на пълен
работен ден и допълнително за всеки 2000
регистрирани над този брой ЗОЛ още един
лекар на пълен работен ден.
(3) За нуждите на осъществяваната дейност
лечебните заведения за ПИМП могат да наемат
медицински специалист/и с образователноквалификационна степен „специалист“ или
„бакалавър“ с оглед осигуряване на основния
пакет от медицински услуги съобразно техните
потребности, размера, вида и територията.
(4) В случаите, когато има нает допълнителен медицински персонал, лекарите, учредили
лечебното заведение за ПИМП, са задължени
да включат в месечния график часовете, в
които лично ще оказват медицинска помощ.
(5) Всеки лекар, който е в трудовоправни
отношения с лечебното заведение за ПИМП,
сключило договор с НЗОК, подписва всички
медицински документи и ги подпечатва с личния си печат и с печата на лечебното заведение.
Чл. 132. (1) Общопрактикуващите лекари
обявяват в амбулаторията на място, достъпно
за ЗОЛ, своя месечен график съгласно приложение № 10, който съдържа часове:
1. за амбулаторен прием;
2. за домашни посещения;
3. за промотивна и профилактична дейност;
4. за работа по програма „Майчино здравеопазване“;
5. за работа по програма „Детско здравеопазване“.
(2) Графикът по ал. 1 съдържа телефон за
консултация и за домашни посещения – телефон на практиката или мобилен телефон.
(3) В случаите, когато ОПЛ обслужва ЗОЛ
в повече от едно населено място, графикът
по ал. 1 се изготвя за всяко населено място
поотделно, в това число и за всеки нает лекар
в практиката.
Чл. 133. (1) Всеки ОПЛ посочва в договора
си с РЗОК свой заместник или заместници за
случаите, когато не може да изпълнява лично
задълженията си. Посоченият заместник или
заместници представят писмена декларация за
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съгласие. Общопрактикуващият лекар писмено
уведомява директора на РЗОК за името на
заместника, срока и мястото на заместване.
Заместникът подготвя документацията по консултации и медико-диагностични изследвания.
(2) Общопрактикуващият лекар и заместникът/заместниците му могат да представят в
РЗОК договор за заместване за условията, при
които се извършва заместването – срок, място,
разплащателна сметка, помощен персонал и др.,
който се приподписва от директора на РЗОК.
(3) При липса на договор за заместване посоченият по реда на ал. 1 заместник встъпва в
правата на титуляря, като титулярят писмено
уведомява съответната РЗОК. В този случай
РЗОК заплаща по сметката на титуляря на
практиката.
(4) Лицата, определени за заместници, трябва
да притежават съответната правоспособност
и да са вписани в съответния регистър по
ЗСОЛЛДМ.
(5) В срока на заместване заместникът
има всички права и задължения на титуляря
на практиката, попълва всички медицински
документи с личните си данни (УИН и трите
имена) и УИН на титуляря, подписва ги и
подпечатва с личния си печат. Във всички
случаи се вписва регистрационният номер на
практиката на замествания ОПЛ.
(6) В срока на заместване заместникът може
да подписва финансовоотчетни документи
само когато това е уговорено в договора за
заместване.
(7) Срокът на заместване не може да бъде
по-дълъг от срока на действие на договора на
титуляря на практиката с НЗОК.
Чл. 134. (1) При възникнала необходимост
от преглед или консултация на болни или пострадали лица, които се нуждаят от медицинска
помощ, за да бъде предотвратено по-нататъшно
развитие и усложняване на заболяването, изпълнителят на ПИМП извън обявения график
осигурява необходимите медицински грижи
съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(2) В случаите на съвместно изпълнение
на дейностите по ал. 1 същите се изпълняват
по общ, предварително изготвен седмичен
график. В графика фигурират телефон/и за
връзка и адрес/и на мястото, където се оказва
медицинската помощ. За промените в графика
се уведомява РЗОК.
Чл. 135. Общопрактикуващият лекар създава и съхранява здравно (медицинско) досие
на пациентите, което съдържа:
1. амбулаторни листове от извършени от
него прегледи и дейности;
2. амбулаторни листове от специалисти, в
случай че има предоставени такива от ЗОЛ
на ОПЛ;
3. амбулаторни листове за комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение от
специалисти по „Кожно-венерически болести“
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и/или по „Психиатрия“/„Детска психиатрия“,
в случай че има предоставени такива от ЗОЛ
на ОПЛ;
4. резултати от извършени медико-диагностични дейности и изследвания, в случай
че има предоставени такива от ЗОЛ на ОПЛ;
5. копие/я от протоколи за лекарства по
приложение № 3;
6. епикриза/и от проведено болнично лечение, в случай че има предоставени такива
от ЗОЛ на ОПЛ;
7. карта за профилактика на бременността
съгласно Наредба № 39 от 2004 г.
Чл. 136. (1) Наред с първичните документи
за работа с НЗОК ОПЛ издава и/или заверява
и документи на записаните в неговия регистър
ЗОЛ съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
(2) При необходимост от скъпоструващи
лекарства и лечение по реда на чл. 78 ЗЗО ОПЛ
съдейства за комплектуване на необходимите
документи за извършване на експертизи.
(3) Общопрактикуващият лекар попълва
„Рецептурната книжка на хронично болен“
при заболяванията по приложение № 6.
Чл. 137. (1) За осигуряване необходимостта
от специализирана извънболнична медицинска
помощ ОПЛ издава „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) по преценка в
зависимост от обективното състояние на ЗОЛ
в следните случаи:
1. при необходимост от консултативен
преглед;
2. при заболявания и проблеми, изискващи
специализирани диагностични дейности;
3. за оценка на здравословното състояние;
4. при необходимост от физиотерапия.
(2) За осиг у ряване необходимост та от
специализирана извънболнична медицинска
помощ ОПЛ издава „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) за провеждането
на профилактични и диспансерни прегледи
по реда на Наредба № 39 от 2004 г. и Наредба № 40 от 2004 г.
(3) Общопрактикуващият лекар отразява
оказаната медицинска помощ в „Амбулаторен
лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1).
(4) За осигуряване необходимостта от комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение от специалисти по „Кожно-венерически
болести“ ОПЛ издава „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“
(бл. МЗ – НЗОК № 10).
(5) Включването на ЗОЛ в програми „Майчино здравеопазване“ и „Детско здравеопазване“
при лекари с придобита специалност „Акушерство и гинекология“ и „Педиатрия“ и извършването на профилактични прегледи при лекари
с придобита специалност „Гастроентерология“,
„Урология“, „Ендокринология и болести на
обмяната“, „Кардиология“, „Хирургия“ и „Аку-
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шерство и гинекология“ за лицата с установен
риск, както и диспансеризацията на ЗОЛ се
осъществяват на база на еднократно издадено
„Направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3)
от ОПЛ. При промяна на лекаря специалист,
осъществяващ дейностите по изпълнение на
програмите и диспансеризацията, ОПЛ издава
ново направление.
(6) В случаите по ал. 1 ОПЛ подготвя необходимите документи.
(7) В медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение
задължително се посочва конкретното искане
към специалиста.
(8) Общопрактикуващият лекар издава „Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4) за ВСМДИ в случаите на:
1. писмено назначение от ТЕЛК или от
НЕЛК;
2. за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“ „Туморен маркер: PSA“
и „Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“;
(9) Общопрактикуващият лекар издава
„Направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А) за дейностите,
включени в диспансерното наблюдение на ЗОЛ
съгласно приложение № 9 „Пакет дейности и
изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ“.
(10) Общопрактикуващият лекар разполага
със: медицински направления за консултация или провеждане на съвместно лечение;
медицински направления за високоспециализирани дейности, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 9,
приложения № 9 и № 14 и ВСМД от пакет
„Анестезиология и интензивно лечение“ и направления за медико-диагностични дейности.
(11) „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3) със специалист и „Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4) може да издава и лекар,
който е назначен да обслужва следните категории лица:
1. задържани под стража или лишени от
свобода;
2. малолетни и непълнолетни, настанени в
домове за деца и юноши;
3. настанените в домове за медико-социални услуги.
(12) В случаите по ал. 11 направленията се
закупуват от съответното ведомство, което ги
подпечатва с печата си.
Чл. 138. (1) Общопрактикуващият лекар
насочва за хоспитализация ЗОЛ, когато лечебната цел не може да се постигне в условията
на извънболничната помощ.
(2) Отказ от болнично лечение се заявява
пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/
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попечител. Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление – в присъствие на
двама свидетели, които удостоверяват това с
подписите си в амбулаторния лист.
(3) След изписване на пациента от лечебно
заведение, изпълнител на болнична помощ,
ОПЛ получава чрез пациента екземпляр от
епикризата или копие от нея, която прилага
към здравното му досие.
(4) Общопрактикуващият лекар се съобразява с данните в болничната епикриза и
състоянието на ЗОЛ при прегледа.
(5) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ
и когато това е удостоверено с подписа му в
амбулаторния лист, ОПЛ не следва да назначава и извършва за периода на хоспитализацията консултативни прегледи и изследвания,
необходими за:
1. профилактични и диспансерни прегледи
по реда на Наредба № 39 от 2004 г. и Наредба № 40 от 2004 г. и приложения № 9 и № 13;
2. прегледи и изследвания, необходими за
основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
3. прегледи и изследвания, необходими за
придружаващи заболявания по време на стационарното лечение.
Условия и ред за оказване на СИМП
Чл. 139. (1) Специализирана извънболнична медицинска помощ се оказва на ЗОЛ, на
които е издадено „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) от лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична
медицинска помощ, и „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бл. МЗ – НЗОК № 3А) от лекар за СИМП,
сключил договор с НЗОК, или от ОПЛ в случаите по чл. 137, ал. 9 и 10.
(2) Специалистът осъществява своята част
от дейността и връща информацията на ОПЛ
с указания за продължаване на лечението
чрез пациента.
(3) С пец иа л ис т ът о т ра зя ва ок а за ната
медицинска помощ в „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 1).
(4) Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение е
валидно до 30 календарни дни от издаването му.
Срокът за извършване на вторични прегледи от
изпълнител на СИМП е до 30 календарни дни
от датата на извършване на първичния преглед.
(5) Медицинското направление за медикодиагностични дейности (бл. МЗ – НЗОК № 4)
и медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл. МЗ – НЗОК № 3А) е
валидно до 30 календарни дни от издаването му.
(6) Високоспециализирана дейност се извършва от специалиста и на основание медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ – НЗОК
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№ 3) след преценка на необходимостта от
ВСМД. В този случай специалистът, извършил ВСМД, попълва медицинското направление за високоспециализирани дейности
(бл. МЗ – НЗОК № 3А), като посочва само
датата на издаване на направлението, полага
подпис и личен печат, а за извършената дейност с интерпретация на резултатите от нея
попълва амбулаторен лист.
(7) Здравноосигуреното лице може да избере лечебно заведение за СИМП, сключило
договор с НЗОК. Специалистът определя ден
и час за консултация.
Чл. 140. (1) Лекарите от лечебните заведения
за СИМП обявяват в амбулаторията на място,
достъпно за здравноосигурените лица, своя
седмичен график, който включва часовете за
амбулаторен прием и за домашни посещения,
както и телефон за връзка.
(2) Лекарите със специалност „Педиатрия“
и „Акушерство и гинекология“ посочват в графика и часове за промотивна и профилактична
дейност по програми.
(3) Лекарите със специалност „Вътрешни
болести“, „Гастроентерология“, „Урология“,
„Ендокринология и болести на обмяната“,
„Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство и
гинекология“ посочват в графика по ал. 1 и
часове за профилактична дейност на ЗОЛ от
рискови групи.
(4) Всяко лечебно заведение поддържа и
съхранява листа на чакащите и уведомява
пациентите си за първата следваща свободна
дата за амбулаторен прием.
(5) Лекар специалист от лечебно заведение
за СИМП оказва помощ в дома на здравноосигурено лице, в случай че:
1. е повикан за консултация от ОПЛ, който
е преценил, че състоянието на пациента не
позволява да посети кабинета на специалиста,
като в този случай попълва „Амбулаторен
лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1);
2. за лекувано от него лице се налага повторно посещение в дома на пациента, като
в този случай попълва „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 1).
(6) Специалистът може да препоръча или
изиска консултация в дома от друг специалист.
(7) Специалистът осъществява и регистрира
консултации в дома на пациента или в амбулаторията на ПИМП при поискване от ОПЛ,
като го отбелязва в амбулаторния лист и посочва номера на направлението, деня и часа
на извършването на консултацията.
Чл. 141. (1) В случаите на временно отсъствие на лекар специалист от лечебни заведения
за СИМП той може да бъде заместен от лекар
със същата специалност.
(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК писмено или по
електронна поща, подписано с електронен
подпис на представляващия лечебното заведение, в срок до 5 работни дни от началото
на заместването.
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(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните
си данни (УИН и трите имена) и УИН на
замествания специалист.
(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в
което е заместник.
(5) При необходимост от диспансерно наблюдение и дейности по програми „Майчино
здравеопазване“ и „Детско здравеопазване“
на ЗОЛ не е необходимо за срока на заместване на лицата да се издава ново медицинско
направление за консултация или провеждане
на съвместно лечение (бл. МЗ – НЗОК № 3).
Чл. 142. (1) Изпълнителят на СИМП извършва дейности от пакетите при първични
и вторични посещения на ЗОЛ.
(2) Специалистът преценява броя на необходимите вторични прегледи за всеки пациент
съобразно неговото състояние.
Чл. 143. Специалистът е длъжен да насочва
за хоспитализация ЗОЛ, когато лечебната цел
не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
Чл. 144. Необходимостта от рехабилитационни мероприятия за ЗОЛ се установява от
специалиста и/или ОПЛ, като лечението се
извършва по предписан от лекаря – специалист
по „Физикална и рехабилитационна медицина“,
физиотерапевтичен курс на лечение.
Чл. 145. (1) За физиотерапевтичен курс на
лечение на определено заболяване се приема
комплексно лечение, включващо първоначален
преглед на лекаря – специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, с оценка
на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури до 20 в курс от
група 1 и/или 2 или 3 по преценка на лекаря
специалист, промените на лечението, както и
заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразен брой на
проведените процедури.
(2) Във физиотерапевтичен курс на лечение
се включват следните групи процедури:
1. група 1 – процедури с физикални фактори
от апаратната терапия;
2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;
3. група 3 – процедури с физикални фактори
от апаратната терапия и кинезитерапевтични
техники.
(3) Процедурите от група 1 и/или 2 или 3
съответните групи, включени в курс на лечение
по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им във
Физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 509-89) за
физикална терапия и рехабилитация. Физиопроцедурната карта се съхранява в лечебното
заведение.
(4) Прегледите по ал. 1 се отразяват в „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1).
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Чл. 146. Специалистът води необходимата
документация съгласно глава петнадесета,
раздел ІV.
Чл. 147. (1) Лечебното заведение за СИМП
изисква консултация или провеждане на съвместно лечение със специалист от същото или
друго лечебно заведение, сключило договор с
НЗОК, в следните случаи:
1. при необходимост от консултация или
провеждане на съвместно лечение със специалист от същата или от друга специалност;
2. при необходимост от извършване на ВСМД
с „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
3. при необходимост от извършване на
МДИ и/или ВСМДИ с „Медицинско направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4).
(2) Лечебното заведение за СИМП разполага
с медицински направления за консултация или
за провеждане на съвместно лечение, медицински направления за високоспециализирани
дейности и направления за медико-диагностични изследвания.
(3) Изпълнителите на СИМП, оказали
медицинска помощ на ЗОЛ с непрекъснати
здравноосигурителни права без направление
от ОПЛ, имат право да издават направления
за оказване на специализирана медицинска
помощ от други специалисти (бл. МЗ – НЗОК
№ 3), за високоспециализирани медицински
дейности (бл. МЗ – НЗОК № 3А), за медикодиагностични дейности (бл. МЗ – НЗОК № 4).
(4) Издаваните от изпълнителите на СИМП
направления по ал. 3 са в рамките на определените им брой назначавани СМД и стойност
на назначаваните МДД, но не повече от 10 на
сто от общия им брой.
(5) В случай на хоспитализиране на ЗОЛ
и когато това е удостоверено с подписа му в
амбулаторния лист, лекар от лечебно заведение за СИМП, работещ в изпълнение на
договор с НЗОК за оказване на СИМП, не
следва да назначава и извършва за периода на
хоспитализацията консултативни прегледи и
изследвания, необходими за:
1. профилактични и диспансерни прегледи
по реда на Наредба № 39 от 2004 г. и Наредба № 40 от 2004 г. и приложение № 14, приложения № 9 и 14, и № 15;
2. основното заболяване, за което е хоспитализирано лицето;
3. придружаващи заболявания по време на
стационарното лечение.
Чл. 148. Специалистът предоставя на ОПЛ
чрез пациента необходимите документи за
всяко консултирано от него лице в случаите,
когато то се нуждае от скъпоструващо лечение
съгласно правилата за извършване на експертизи и дейност на комисията по чл. 78 ЗЗО.
Чл. 149. Специалистът извършва дейност и
издава следните документи:
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1. медицинско направление за консултация
или провеждане на съвместно лечение;
2. медицинско направление за високоспециализирани дейности;
3. направление за медико-диагностична
дейност;
4. направление за хоспитализация;
5. болничен лист за временна неработоспособност;
6. съобщения за смърт;
7. рецепти (бланка МЗ – НЗОК);
8. протоколи по приложение № 3;
9. бързи известия за инфекциозно заболяване
и за задължително съобщаване за злокачествено образувание;
10. талон за медицинска експертиза;
11. карта за профилактика на бременността – за специалист по „Акушерство и гинекология“;
12. картон за физиотерапевтични процеду ри – Физиопроцеду рна карта (бл. МЗ
№ 509-89) – за специалист по „Физикална и
рехабилитационна медицина“;
13. медицинско направление за КДН.
Чл. 150. (1) Видът и честотата на дейностите
по диспансеризацията са посочени в приложение № 14 „Пакет дейности и изследвания
на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар
специалист“ в съответствие с Наредба № 40
от 2004 г.
(2) Лекари от лечебните заведения за СИМП
провеждат диспансеризация на ЗОЛ по Наредба № 40 от 2004 г. и Наредба № 39 от 2004 г. за
заболяванията, подлежащи на диспансеризация
от специалист съгласно приложение № 14.
Здравноосигуреното лице се диспансеризира
само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на ЗОЛ да бъде диспансеризирано се
документира в амбулаторния лист.
(3) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ до 18 г. е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ
кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други при
лекар специалист, то този пациент подлежи на
диспансерно наблюдение (медицински дейности
и изследвания по вид, обем и честота) за всички заболявания изцяло от лекаря специалист
съгласно приложения № 9 и № 14.
(4) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ над 18 г. е със заболявания,
класифицирани в един клас, но с различни
МКБ кодове, за едни от които подлежи на
диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други
при лекар специалист, то този пациент подлежи
на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, обем и честота)
за всички заболявания изцяло от ОПЛ, освен
ако пациентът не заяви изрично желание за
извършването му от специалист.
(5) В случаите по ал. 4 и при изрично желание на ЗОЛ за извършване на диспансер-
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ното наблюдение от специалист, последният
осъществява това наблюдение съгласно приложения № 9 и № 14.
(6) При първоначална диспансеризация
за дадено заболяване общият брой прегледи,
изследвания и консултации за пациента за
съответната календарна година се определя
пропорционално на оставащите месеци до
края годината.
(7) Специалистите по „Педиатрия“ и „Акушерство и гинекология“ в лечебните заведения
за СИМП изпълняват съответно: програма
„Детско здравеопазване“ и програма „Майчино здравеопазване“ съгласно Наредба № 39 от
2004 г. и приложение № 15.
(8) В сл у чаите, в които при прегледа
от лекаря специалист на база издадено от
ОПЛ „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3) се установи, че се касае
за заболявания, включени в Наредба № 39 от
2004 г. и приложение № 14, приложения № 9 и
№ 14, ЗОЛ подлежат на диспансеризация, като
диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът
на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
(9) В случаите, в които при прегледа от
лекаря специалист се установи, че се касае за
заболявания (състояния), включени в Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 15, ЗОЛ
подлежат на профилактика, като диагнозата,
МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа
се отразяват в амбулаторния лист.
Чл. 151. (1) Високоспециализираните медицински дейности и ВСМДИ се назначават
само от изпълнители на СИМП.
(2) За ВСМД, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 9,
приложения № 9 и 14 и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“, се допуска
назначаването на ВСМД от изпълнителите на
ПИМП и СИМП.
(3) За ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“, „Туморен маркер: PSA“
и „Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“, се допуска
назначаването им от изпълнителите на ПИМП
и СИМП.
Чл. 152. След изписване на ЗОЛ от лечебно
заведение за БП контролните прегледи, включени в КП, не се отнасят до:
1. профилактични прегледи на ЗОЛ;
2. прегледи на ЗОЛ от ОПЛ или лекар специалист от СИМП за предписване на лекарства;
3. преглед по повод диспансерно наблюдение на ЗОЛ;
4. прегледи при назначаване и извършване
на процедури от пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“;
5. прегледи по повод извършване на дейности
по медицинска експертиза.
Чл. 153. За оказаната СИМП потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща от

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както
и от лицата със заболявания, посочени в приложение № 12 „Списък на заболяванията, при
които ЗОЛ са освободени от потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Условия и ред за извършване на медикодиагностична дейност
Чл. 154. (1) Изпълнителите извършват медико-диагностични изследвания въз основа
на „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4), издадено от
изпълнител на ПИМП или СИМП.
(2) В направлението за медико-диагностична
дейност се описват кодовете на необходимите
изследвания, за които има договор с НЗОК.
За медико-диагностични изследвания, включени едновременно в няколко пакета съгласно
приложение № 11, всяко изследване със своя
код се посочва в отделно направление за
медико-диагностична дейност. Извършените
медико-диагностични изследвания на ЗОЛ се
отразяват в съответния лабораторен журнал
по хронология.
Чл. 155. Медико-диагностичната лаборатория осъществява договорената дейност в
присъствие на лекар специалист в рамките
на дневния работен график в изпълнение на
договора с НЗОК, който не може да бъде помалък от 4 часа.
Чл. 156. (1) За медико-диагностични дейности в лабораторията съответният изпълнител
може да определи цена „биологичен материал“,
като сумата се заплаща от ЗОЛ.
(2) За едно посещение в медико-диагностичната лаборатория се плаща цена, определена по реда на ал. 1, независимо от броя на
изследванията.
(3) В случай че ЗОЛ заплаща цена „биологичен материал“ по ал. 1, лечебното заведение
не може да изисква от него за изследвания
в същата лаборатория такса по чл. 37, ал. 1,
т. 1 ЗЗО.
(4) В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се
плаща сумата по ал. 1, ЗОЛ заплащат таксата
по чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗЗО.
(5) От заплащане на сума „биологичен материал“ по ал. 1 се освобождават лицата без
доходи, настанени в домове за деца и юноши,
домове за деца от предучилищна възраст и
домове за социални грижи.
Раздел ІV
Документация и документооборот за изпълнители на извънболнична помощ
Чл. 157. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки ИМП, включва
първични медицински и финансови документи
съгласно приложения № 3 и 5 съгласно глава
петнадесета, раздел ІІІ.
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Чл. 158. (1) Първичните медицински документи са:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Рецептурна бланка – НЗОК“ (образци
бл. МЗ – НЗОК);
6. „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК или РЗОК“ в случаите,
когато рецептурната бланка се предписва и
от специалист по профила на заболяването,
като копие от протокола се съхранява и при
специалиста за срок 12 месеца от датата на
издаването;
7. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6);
8. „Рецептурна книжка на хронично болния“;
9. „Рецептурна книжка на военноинвалид/
военнопострадал“;
10. „Рецептурна книжка на ветеран от
войните“;
11. „На п ра влен ие за хосп и та л иза ц и я“
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
12. „Медицинско направление за клинични
процедури/процедура за интензивно лечение“
(бл. МЗ-НЗОК № 8);
13. „Медицинско направление за провеждане
на процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8А);
14. „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 10).
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
I. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 1) се издава:
А. От общопрактикуващия лекар:
1. Електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на ОПЛ, извършил прегледа,
се предоставя в РЗОК до третия работен ден
от месеца, следващ отчетния. Екземпляр от
амбулаторния лист на хартиен носител, подписан от ОПЛ и ЗОЛ, се прилага към здравното
(медицинско) досие на ЗОЛ, което съдържа
всички медицински документи и се съхранява
в кабинета на лекаря. Екземпляр се издава и
предоставя на ЗОЛ при поискване.
2. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
на ПИМП ежемесечно представя в РЗОК
при отчитане на дейността си съгласно тези
изисквания.
Б. От лекаря от лечебното заведение за
СИМП:
1. Електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листо-
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ве в определен от НЗОК формат, подписан
с електронен подпис на лекаря специалист,
извършил прегледа, се предоставя в РЗОК
до третия работен ден от месеца, следващ
отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист
на хартиен носител, подписан от лекаря специалист и ЗОЛ, се води по ред, определен от
лечебното заведение, и към него се прилагат
всички медицински документи и се съхранява
в кабинета на лекаря. Вторият екземпляр се
изпраща по ЗОЛ до ОПЛ за прилагане към
здравното (медицинско) досие.
2. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
на СИМП ежемесечно представя в РЗОК
при отчитане на дейността си съгласно тези
изисквания.
В. От председателя на ЛКК – за всяка извършена експертиза на едно ЗОЛ:
Електронен отчет за извършената дейност на
ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в определен от НЗОК формат, подписан с електронен
подпис на председателя на ЛКК, се предоставя в РЗОК до третия работен ден от месеца,
следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния
лист на хартиен носител формира журнала на
ЛКК, подреден по хронологичен ред, който
се съхранява в кабинета на председателя на
ЛКК; вторият екземпляр се изпраща по ЗОЛ
до ОПЛ за прилагане към здравното досие.
II. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в един
екземпляр по преценка на изпълнителя на
извънболнична медицинска помощ при необходимост от провеждане на специализирана
медицинска консултация или лечение. Лекарят
специалист от лечебното заведение – изпълнител на СИМП, извършил консултацията или
съвместното лечение, отчита документа заедно
с финансовите отчетни документи в РЗОК до
третия работен ден от месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено „Медицинско направление
за консултация или провеждане на съвместно
лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) се придружава
от електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
III. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – съставя се в един екземпляр от изпълнителя на СИМП, а при необходимост от провеждане на ВСМД, включени в диспансерното
наблюдение на ЗОЛ съгласно приложение № 9
или приложения № 9 и № 14, и ВСМД от пакет „Анестезиология и интензивно лечение“
и от изпълнител на ПИМП. Изпълнителят на
СИМП или на БП, извършил ВСМД, отчита документа заедно с финансовите отчетни
документи в РЗОК до третия работен ден от
месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено
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„Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А) се
придружава от електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат.
IV. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – издава се за
извършване на МДИ и ВСМДИ, както следва:
1. за МДИ – издава се в един екземпляр
от изпълнител на ПИМП/СИМП; направлението се изпраща на медико-диагностичната
лаборатория чрез пациента; медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК „Направлението за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4), подписано от лекаря,
извършил изследването, и ЗОЛ, придружен
с електронен отчет, съдържащ назначената
и извършена медико-диагностична дейност,
във формат, определен от НЗОК, подписан с
електронен подпис, и месечен отчет до третия
работен ден от месеца, следващ отчетния; резултатите се изпращат от медико-диагностичната
лаборатория чрез пациента или по служебен
път на лекаря, назначил изследванията;
2. за ВСМДИ – издава се в един екземпляр от:
2.1. изпълнител на СИМП;
2.2. изпълнител на ПИМП:
– по искане на ТЕЛК или НЕЛК;
– за ВСМДИ: „Мамография на двете млечни жлези“ от пакет „Образна диагностика“,
„Хормони: fT4, TSH“, „Туморен маркер: PSA“
и „Изследване на урина – микроалбуминурия“
от пакет „Клинична лаборатория“.
V. „ Р е ц е п т у р н и б л а н к и “ о б р а з ц и
бл. МЗ – НЗОК – съставят се в два екземпляра от изпълнителя на медицинска помощ;
първият екземпляр от рецептата се прилага
към финансовия отчет и спецификация и
се предават в РЗОК от аптеките, сключили
договор с РЗОК; вторият екземпляр остава в
аптеката, отпуснала лекарствата. Данните от
рецептурните бланки се вписват в съответния
амбулаторен лист съгласно приложение № 3.
VI. „Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК или РЗОК“ (образец
МЗ – НЗОК № 1) – копие от заверения протокол на хартиен или електронен носител се
съхранява в досието на ЗОЛ от ОПЛ и/или от
лекаря специалист, издаващ рецептурна бланка.
VII. „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6) – документът се попълва
в един екземпляр. Използва се в случаите, когато ОПЛ или специалист изпраща ЗОЛ към
изпълнител на СИМП за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или
ТЕЛК, към ЛКК за извършване на експертиза
на работоспособността или при допълнително
поискани прегледи от ЛКК. В тези случаи не
се издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист,
извършил прегледа, попълва данните си в
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отрязък от талона за медицинска експертиза,
откъсва го и го изпраща в РЗОК, придружен
от електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):
1. при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК
се прилага към месечния отчет на лекаря
специалист, представян в РЗОК;
2. при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК, като се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;
3. при допълнително поискани прегледи от
ЛКК се прилага към месечния отчет на лекаря
специалист, представян в РЗОК.
VIII. Рецептурни книжки:
1. „Рецептурна книжка на хронично болния“ – издава се на ЗОЛ, определени като
хронично болни със заболявания по списъка съгласно приложение № 6; книжката се
попълва от ОПЛ, при който е осъществен
постоянен избор; заверява се в съответната
РЗОК, с която ОПЛ има договор. В документа
се вписват диагнозите съобразно списъка на
заболявания, за които се издава „Рецептурна
книжка на хронично болния“. Лекарствен продукт, медицинско изделие или диетична храна
за специални медицински цели по диагноза,
отбелязана в книжката, може да се изписва от
ОПЛ на ЗОЛ или от специалист със специалност по профила на заболяването. Лекарствени
продукти, изписани по тези диагнози, се получават в аптека, сключила договор с РЗОК,
срещу представяне на рецептурна книжка,
рецептурна бланка – НЗОК. „Рецептурната
книжка на хронично болния“ се съхранява от
ЗОЛ, на което е издадена;
2. „Рецептурна книжка на военноинвалиди
и военнопострадали“ – редът за издаването є е
съгласно Наредба № 4 от 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти
на военноинвалидите и военнопострадалите;
3. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“ – редът за издаването є е съгласно
Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване,
отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните.
ІХ. „Направление за хоспитализация“ (бланка МЗ – НЗОК № 7) се съставя в два екземпляра от лекар/лекар по дентална медицина.
В условия на спешност, както и при насочване
от ЦСМП изпълнителят на БП попълва направление за хоспитализация.
Х. „Медицинско направление за клинични
процедури/процедура за интензивно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 8) се съставя в два
екземпляра от лекар от лечебно заведение,
изпълнител на ПИМП, СИМП или БП, или
работещ в ЦСМП.
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ХІ. „Медицинско направление за провеждане на процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 8А) се
съставя в два екземпляра от лекар от лечебно
заведение – изпълнител на СИМП или БП.
ХІІ. „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 10) се съставя в един екземпляр:
1. о т лек ар – спец иа л ис т по „Пси х иатрия“/„Детска психиатрия“ от лечебно заведение за СИМП, работещ в изпълнение на
договор с НЗОК, при необходимост от провеждане на комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на лица с психични заболявания
в лечебно заведение за болнична помощ с
клиника/отделение по психиатрия или ЦПЗ;
2. от ОПЛ, лекар – специалист от лечебно
заведение за СИМП, или лекар – специалист
по „Кожно-венерически заболявания“ от лечебно заведение за болнична помощ с клиника/
отделение по кожно-венерически заболявания
или ЦКВЗ, работещи в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане на
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически заболявания в лечебно заведение за болнична помощ
с клиника/отделение по кожно-венерически
заболявания или ЦКВЗ.
Чл. 159. Съществуващите документи в
системата на здравеопазването към момента
на сключване на този договор се прилагат,
доколкото не противоречат на тук посочените
документи.
Чл. 160. (1) Документите по чл. 158, ал. 1 се
изготвят съгласно изискванията, реквизитите
и стандарта, посочени в приложение № 3.
(2) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ осигуряват за своя сметка
формуляри на документите по чл. 158, ал. 1.
Чл. 161. (1) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ могат да използват
разпечатани образци на следните документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 1);
2. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6);
6. „На п ра в лен ие з а хо сп и т а л и з а ц и я“
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
7. „ Р е ц е п т у р н и б л а н к и “ – о б р а з ц и
бл. МЗ – НЗОК.
(2) Информацията, която се съхранява в
електронен вид, задължително се записва и
на външни електронни носители.
Чл. 162. (1) Финансовоотчетните документи
(приложение № 5) са:
1. фактура;
2. спецификация;
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3. отчети за месечно отчитане на дейността
на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ.
(2) Финансовоотчетните документи се подготвят в два екземпляра от всички лечебни
заведения, сключили договор с НЗОК. Първият
екземпляр, придружен с фактура, се отчита в
РЗОК в срок съгласно условията и сроковете
на заплащане, установени по реда на чл. 55е
ЗЗО. Вторият екземпляр остава в ИМП.
(3) След осигуряване на техническа възможност от страна на НЗОК отчитането може
да бъде в електронен формат и изброените в
ал. 1 документи да се предоставят на РЗОК по
електронен път, подписани с електронен подпис.
(4) При техническа възможност НЗОК може
да осигури онлайн достъп до наличната при
нея информация за диспансеризираните лица
от ОПЛ, преминали на диспансеризация при
лекар специалист. Достъпът в тези случаи се
осъществява през портала на НЗОК с електронния подпис на ОПЛ.
Чл. 163. (1) При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите отчетни
документи на ИМП РЗОК ги връща за корекция в посочения срок.
(2) За представени неверни данни в отчетите
по този договор се прилагат разпоредбите на
чл. 26 и 27.
Г л а в а

ш е с т н а д е с е т а

БОЛНИЧНА ПОМОЩ
Раздел I
Специални условия за сключване и изпълнение
на договори за оказване на болнична помощ
по клинични пътеки, високоспециализирани
медицински дейности, клинични процедури
и процедури
Чл. 164. Националната здравноосигурителна каса сключва договори за оказване на БП,
както следва:
1. по клинични пътеки (КП) от приложение № 5 към член единствен от Наредба № 40
от 2004 г., както и приложение № 16 „Клинични
пътеки“;
2. за високоспециализирани медицински
дейности (ВСМД) от приложение № 4 на Наредба № 40 от 2004 г., както и приложение № 18
„Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД по приложение № 4 към
член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“;
3. по клинични процедури (КПр) от приложение № 10 на Наредба № 40 от 2004 г., както
и приложение № 19 „Клинични процедури“;
4. по процедури от приложения № 12, № 13
и № 15 на Наредба № 40 от 2004 г., както и
приложение № 20 „Процедури по приложения № 12, 13 и 15 от Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“.
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Чл. 165. Договорите по чл. 164 се сключват
за всички заболявания, диагнозите на които са
кодирани по МКБ 10 и/или процедури, както и
за всички дейности, установени в диагностично-лечебния алгоритъм на всяка КП, ВСМД и
КПр/процедури съгласно приложения № 16, 18,
19 и 20. В случай че изрично е упоменато в КП,
се допуска сключване на договор за отделни
диагнози и/или процедури, включени в КП.
Чл. 166. За КП, в които има различни
изисквания за изпълнението им спрямо пациенти под и над 18-годишна възраст, може да
се сключи договор за оказване на БП както
само за лечението на пациенти под 18-годишна
възраст или само над 18-годишна възраст, така
и за двете възрастови групи едновременно.
Чл. 167. (1) Страна по договор с НЗОК за
оказване на БП по КП, ВСМД и КПр/процедури може да бъде лечебно заведение по
чл. 14, което отговаря на общите условия по
чл. 19, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, както и
на следните специални условия:
1. съответствие на устройството на лечебното
заведение с разрешението за осъществяване на
лечебна дейност и съответното ниво на компетентност, респ. с регистрацията в РЦЗ/РЗИ;
2. в лечебното заведение са разкрити необходимите структурни звена, посочени в
приложения № 16, 18, 19 и 20 на съответните
КП, ВСМД и КПр/процедури, за които то
кандидатства, когато тези структурни звена са
клиники и/или отделения със специалностите,
по които са разкрити, фигурират в разрешението
за осъществяване на лечебна дейност със съответното ниво на компетентност съгласно ЗЛЗ;
3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура
и оборудване, посочени в приложения № 16,
18, 19 и 20 на съответните КП, ВСМД и КПр/
процедури, за които то кандидатства;
4. в лечебното заведение работят съответни специалисти с придобити специалности,
посочени в приложения № 16, 18, 19 и 20 на
съответните КП, ВСМД и КПр/процедури, за
които то кандидатства;
5. в лечебното заведение работят специалист/и
на основен трудов договор;
6. лечебното заведение, изпълнител на
болнична помощ, осигурява непрекъснато
24-часово изпълнение на лечебната дейност по
медицински специалности съгласно разрешението за осъществяване на лечебна дейност;
7. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена
с необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно заведение за болнична или извънболнична помощ
в случаите, когато съответната КП и КПр/
процедури допуска това с лечебни заведения,
които се намират на територията на същата
област, или с по-близко лечебно заведение в
съседна област;
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8. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена с
необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно заведение
за болнична или извънболнична помощ в
случаите, както следва – имунологична, цитогенетична, генетична лаборатория за метаболитен, ензимен и ДНК анализ, вирусологична,
паразитологична, химико-токсикологична,
нуклеарномедицинска лаборатория, клинична
патология и микробиология, магнитно-резонансна томография/компютърна томография;
9. наличие на удостоверения и/или сертификати на специалиста за извършване на
определени процедури за работа със съответна
медицинска апаратура по утвърдените медицински стандарти, които са в съответствие с
Наредба № 34 от 2006 г.;
10. наличие на свидетелство за професионална квалификация на специалиста, издадено
и подписано от ректора на висше медицинско
училище или документ/и, удостоверяващ/и не
по-малко от определен брой извършени процедури от специалиста, съгласно изискванията
на съответните КП;
11. наличие на удостоверение за професионален опит/клинична компетентност, издадено
от ръководителя на лечебното заведение на
основание на работен журнал или описателни
фишове, в които са регистрирани, извършените
от специалиста брой процедури за предходен
период според изискванията на съответната КП;
удостоверението се издава от ръководителя на
ЛЗ, където специалистът е извършил процедурите с официален документ; тези документи
подлежат на проверка от НЗОК/РЗОК;
12. лечебното заведение е оборудвано и
поддържа софтуер за отчет на договорената и
извършена медицинска дейност по НРД;
13. лечебното заведение разполага с функциониращо информационно звено, осигуряващо
обмен на необходимата информация с НЗОК/
РЗОК.
(2) Лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на условията по
ал. 1, т. 5, могат да сключват трудов договор
за допълнителен труд по Кодекса на труда
с медицински специалисти, осъществяващи
дейност в болнични структури без легла, за
следните специалности:
1. вирусология;
2. клинична микробиология;
3. клинична паразитология;
4. клинична патология;
5. нуклеарна медицина.
(3) Работният график на специалистите по
ал. 1, т. 7, които работят и в други лечебни
заведения, следва да осигурява изпълнението
на изискванията за работа по КП, ВСМД и
КПр/процедури.
(4) Лекар на основен трудов договор с
повече от една медицинска специалност, работещ в лечебно заведение, изпълнител на
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БП, може да бъде посочен като изпълнител
по КП, ВСМД и КПр/процедури, за които се
изискват съответните специалности в същото
лечебно заведение.
Чл. 168. Лечебните заведения – КОЦ и
ЦКВЗ, в чиито разрешения за дейност не е
посочено ниво на компетентност, както и за
МЦ/МДЦ/ДКЦ с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа и хосписи, на които
не се издава разрешение за дейност, не се изисква ниво на компетентност, а съответствие
с условията за сключване на договор и изискванията, посочени в съответните КП, ВСМД
и КПр/процедури, за които се кандидатства,
чрез представен констативен протокол за съответствие с ниво на компетентност от РЗИ.
Чл. 169. (1) В случай че лекар със специалност, работещ в лечебно заведение, изпълнител на БП, оказва медицинска помощ по КП,
ВСМД по приложение № 4 от Наредба № 40 от
2004 г. и/или КПр/процедура, за които същото
лечебно заведение има договор с НЗОК, то по
отношение на дадения специалист е налице
един договор с НЗОК.
(2) В случаите, при които в алгоритъма на
КП е записано, че е необходима консултация
със специалист извън посочените необходими
специалисти за изпълнение на КП, договорът
на консултиращия специалист не следва да се
счита като договор с НЗОК.
Раздел II
Необходими документи за сключване на договори за оказване на болнична помощ по
к линични пътеки, високоспециализирани
медицински дейности, клинични процедури
и процедури
Чл. 170. Лечебните заведения, желаещи да
сключат договор за оказване на БП, представят
в РЗОК заявление, към което прилагат:
1. данни за ЕИК на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
ЕС, или в държава, страна по Споразумението
за ЕИП – документ за актуална регистрация
по националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;
2. копие на разрешението за осъществяване
на лечебна дейност, издадено от министъра на
здравеопазването – за лечебните заведения за
БП, КОЦ и ЦКВЗ;
3. копие от акта за създаване на лечебното
заведение – за лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 ЗЛЗ;
4. копие на удостоверение за регистрация
в РЦЗ/РЗИ на територията, обслужвана от
РЗОК – за лечебните заведения за СИМП с
разкрити легла за наблюдение и лечение до
48 часа и хосписи;
5. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 167, ал. 1, т. 4 (за всички лекари,
които ще оказват медицинска помощ по КП
в изпълнение на договор с НЗОК);
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6. копие от трудов договор по чл. 167, ал. 1,
т. 5 и ал. 2;
7. копие на договора по чл. 167, ал. 1, т. 7 и 8;
8. копия на документи за придобити специалности по Наредба № 34 от 2006 г., които
ще изпълняват КП/ВСМД/КПр/процедури,
съобразно квалификационните изисквания,
посочени във всяка КП;
9. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 167, ал. 1, т. 10 и 11;
10. декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване на
удостоверението с УИН по смисъла на чл. 13,
ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите, които
ръководят, съответно работят в лечебното
заведение;
б) че не са с отнети права да упражняват
медицинска професия в Република България – на лекарите, които ръководят, съответно
работят в лечебното заведение;
11. декларация от управляващия лечебното заведение по образец съгласно приложение № 17 „Документи за сключване на
договор за оказване на болнична помощ“ за
функционираща и изправна налична медицинска апаратура и оборудване – за всички
видове лечебни заведения;
12. копие на сертификат от участие в национална или чуждестранна нетърговска система
за външна оценка на качеството по медицински стандарт „Клинична лаборатория“ и/или
копие на сертификат за успешно приключил
контролен цикъл по програмата за контрол
на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология и
инфекциозна имунология – в случаите, когато
в структурата на лечебното заведение има
съответния вид/видове лаборатории;
13. декларация по приложение № 17 „Документи за сключване на договор за оказване на
болнична помощ“ за наличие и поддържане
на софтуер за въвеждане и отчитане на договорената и извършена болнична медицинска
дейност по НРД;
14. декларация по чл. 20, ал. 1 на хартиен
носител за всички лекари, които ще оказват
медицинска помощ в изпълнение на договор
с НЗОК;
15. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци;
16. проектографици на лекарите, оказващи
медицинска помощ по КП, ВСМД и КПр/
процедури към момента на подаване на заявителните документи;
17. приложение № 1, в което се посочват
всички лекари на основен трудов договор,
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оказващи медицинска помощ по КП, ВСМД
и КПр/процедури; приложението е неразделна
част от договора на лечебното заведение.
Чл. 171. (1) Лечебните заведения, сключили
договор с НЗОК за оказване на БП в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2012 г.
и/или Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г.
на НС на НЗОК, представят:
1. документи по чл. 170, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9 и 15 – само в случай на настъпили промени
в обстоятелствата, отразени в тях, или декларация за липса на промени;
2. документи по чл. 170, т. 7, 12 и 17;
3. декларации по чл. 170, т. 10, 11, 13 и 14.
(2) При прилагане на ал. 1 управителят на
НЗОК и председателят на УС на БЛС издават
указание.
Чл. 172. Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и сключва, респ. отказва
сключване на договор по реда на глава седма
на общата част.
Чл. 173. При наличие на сключен договор
изпълнителят на БП е длъжен:
1. при промяна на всяко от обстоятелствата,
удостоверени с документи по чл. 170 и 171, да
уведоми РЗОК и да представи в срок до 5 работни дни от настъпване на промяната копие
от съответния документ;
2. ежемесечно през отчетния период да
представя в РЗОК отработен за предходния
месец график на специалистите, работещи по
КП, ВСМД и КПр/процедури;
3. при всяко изтичане на срока на валидност
на документа по чл. 170, т. 12 да предоставя в
РЗОК актуален сертификат в срок до 5 работни дни от издаването му.
Чл. 174. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечебно
заведение всички документи, приложени към
заявлението за сключване на договор.
Чл. 175. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за извършване
на дейности по КП, ВСМД и КПр/процедури, изискуемите документи за сключване на
договор, които се дублират, се представят в
един екземпляр.
Раздел III
Условия и ред за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, високоспециализирани медицински дейности, клинични
процедури и процедури
Условия и ред за извършване на КП по приложение № 5 от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 176. (1) При необходимост от болнично лечение ЗОЛ може да бъде насочено за
хоспитализация съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска
помощ с „Направление за хоспитализация“
(бл. МЗ – НЗОК № 7) от лекар/лекар по дентална медицина.
(2) При хоспитализация в условия на спешност, както и при насочване от ЦСМП из-
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пълнителят на БП попълва направление за
хоспитализация.
(3) Хоспитализация по ал. 1 и 2 се осъществява след документирана преценка за
необходимостта от болнично лечение, проведена в диагностично-консултативния блок
(ДКБ)/приемен кабинет (ПК) на приемащото
лечебно заведение.
(4) При наличие на индикации (клинични
и параклинични) за хоспитализация по КП
ЗОЛ не може да бъде връщано при изпълнител на извънболнична медицинска помощ за
допълнителни консултации и/или изследвания,
свързани с основното заболяване, за което
пациентът се хоспитализира.
(5) При необходимост от болнично лечение
лечебно заведение за БП може да издава „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7) за КП по физикална и рехабилитационна
медицина само ако пациентът е лекуван по
повод остро заболяване в същото лечебно
заведение – изпълнител на БП.
(6) Направлението за хоспитализация има
срок на валидност до 30 календарни дни от
издаването му. По изключение хоспитализирането може да се осъществи след този срок,
ако в посочения 30-дневен срок на пациента е
извършен преглед в ДКБ/ПК на изпълнителя
на БП, а хоспитализирането е осъществено
след този срок.
Чл. 177. (1) За да бъде ЗОЛ хоспитализирано
за лечение по дадена КП, лицето следва да е
с непрекъснати здравноосигурителни права и
да са налице следните обстоятелства:
1. индикациите за хоспитализация, включени в КП;
2. лицето да е със заболяване, предвидено
в блок „Кодове на болести за заболявания по
МКБ 10“ на съответната КП, когато този блок
е част от съдържанието на КП.
(2) В случаите, когато лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, същото се
хоспитализира, като му се оказва БП по КП,
ако възстанови правата си при условията и
по реда на ЗЗО.
(3) При неизпълнение на условието по ал. 2
се прилага чл. 109, ал. 1 ЗЗО.
(4) При хоспитализация на осигурените лица
в друга държава членка, държава от ЕИП или
Конфедерация Швейцария, за които се прилагат правилата за координация на системите за
социална сигурност, както и лицата по международни спогодби за социално осигуряване,
по които Република България е страна, представят копие от съответния удостоверителен
документ за право на обезщетения в натура в
случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, а при
ползване на права на спешна и неотложна
помощ – ЕЗОК или удостоверение, временно
заместващо ЕЗОК.
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Чл. 178. (1) Изпълнителят на БП предоставя на РЗОК и обявява на достъпно място
работния график на кабинетите в ДКБ/ПК,
както и информация в журнал/папка за цените
на медицинските изделия, които лечебното
заведение осигурява по клинични пътеки,
съгласно чл. 82б ЗЗ, за които НЗОК заплаща/
не заплаща.
(2) Изпълнителят на БП обявява на общодостъпно място: имената на договорените КП,
цените, които НЗОК заплаща за тях, както и
видовете медицински изделия и цените, до
които НЗОК заплаща за същите (в случаите,
когато медицинското изделие е включено при
изпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм в КП).
(3) Здравноосигу рените лица заплащат
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО за
всеки ден болнично лечение, но не повече от
10 дни годишно.
(4) За оказаната БП потребителска такса по
чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се заплаща от категориите
лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО, както и от лицата
със заболявания, посочени в приложение № 12
„Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са
освободени от потребителска такса по чл. 37,
ал. 1 ЗЗО“.
(5) Районната здравноосигурителна каса
и нейните поделения по общини предоставят
информацията по ал. 1 на:
1. изпълнителите на извънболнична помощ – при поискване;
2. здравноосигурените лица – при поискване.
Чл. 179. (1) Изпълнителят на БП се задължава:
1. да осигурява на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както
и координация между специалистите, които
ги осъществяват;
2. при дехоспитализация на пациента за
довършване на лечебния процес да издава
епикриза и осигурява координация с лечебни
заведения за извънболнична и болнична помощ.
(2) Всички изследвания и консултации, необходими за извършване на задължителните
контролни прегледи след дехоспитализация, се
извършват от лечебното заведение за БП – изпълнител на КП, по преценка на лекуващия
лекар.
Чл. 180. Районната здравноосигурителна
каса и съответните поделения по общини:
1. предоставят на изпълнителите на извънболнична помощ информация за изпълнителите
на БП в съответната област, сключили договор
с НЗОК, както и за договорените с тях КП;
2. своевременно уведомяват изпълнителите на извънболнична помощ за промяна на
предмета на договорите с изпълнителите на
болнична помощ;
3. при поискване предоставя на ЗОЛ информация по т. 1.
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Чл. 181. В случаите, когато при преглед на
пациента се установят индикации за планов прием, лекарят от диагностично-консултативния
блок/приемен кабинет на лечебното заведение
следва да определи ден за хоспитализация на
пациента, който вписва в направлението за
хоспитализация.
Чл. 182. Изпълнителят на БП в процеса на
диагностика, лечение и обслужване на пациента прилага утвърдени начини на действие,
съобразени с указанията за клинично поведение в КП.
Чл. 183. (1) Изпълнителят на БП привежда
пациент по КП за лечение към друго лечебно
заведение за болнична помощ, когато в хода
на лечебно-диагностичния процес установи, че
не може да изпълни определени медицински
дейности поради:
1. промяна на приемната диагноза или настъпило усложнение, което лечебното заведение
не може да лекува;
2. възникнал проблем с медицинската апаратура и оборудване;
3. липса на съответно квалифициран медицински персонал.
(2) В случаите по ал. 1 изпращащият изпълнител на БП попълва ново направление
за хоспитализация.
(3) Изпращащият изпълнител на БП задължително предоставя на приемащия изпълнител
на БП писмена информация за клиничното
състояние на пациента и оказаните му диагностично-лечебни процедури, както и мотивите за превеждане в приемащото лечебно
заведение за БП.
Чл. 184. (1) При дехоспитализация изпълнителят на БП предоставя на пациента епикриза с машинен текст, която се издава в три
еднообразни екземпляра, като:
1. първият екземпляр от епикризата се
предоставя на пациента или на членовете на
семейството му или на придружаващите го
лица срещу подпис в „История на заболяване“;
2. вторият екземпляр от епикризата се
оформя и изпраща чрез пациента или чрез
членовете на семейството му или чрез придружаващите го лица на ОПЛ;
3. копие от епикризата се прилага към
историята на заболяването на пациента и се
съхранява в лечебното заведение.
(2) При необходимост се издава ново копие
от епикризата по цени, утвърдени от лечебното
заведение.
(3) Епикризата съдържа следните реквизити:
1. паспортна част;
2. окончателна диагноза и номер на КП;
3. придружаващи заболявания;
4. анамнеза;
5. обективно състояние с локален, соматичен
и специализиран статус;
6. параклинични изследвания;
7. консултативни прегледи;
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8. терапевтична схема;
9. ход на заболяването;
10. настъпили усложнения;
11. проведени инвазивни диагностични и
терапевтични процедури;
12. дата на оперативната интервенция с
оперативна диагноза;
13. извадка от оперативния протокол – вид
анестезия, находка, извършена интервенция;
14. постоперативен статус и ход на заболяването след операцията;
15. статус при изписването;
16. изход от заболяването;
17. препоръки за хигиенно-диетичен режим
след изписването и назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки за
такова;
18. необходимост от контролни прегледи в
болницата след изписването;
19. препоръки към ОПЛ на пациента;
20. описание на съпровождащите епикризата
изследвания и други документи за служебно
ползване;
21. имена и подписи на лекуващия лекар и
началника на съответното отделение или негов
заместник, като лекуващият лекар може и да
не бъде изписващият лекар;
22. печат на лечебното заведение върху
екземплярите на епикризите, предоставени
на пациента и/или ОПЛ.
(4) Копия от изследванията, резултатът от
които се получава след изписването на пациента, при поискване му се предоставят в писмен
вид лично или на членове на семейството или
на упълномощени от пациента лица.
(5) Пациентът има право да получи от
изпълнителя на БП финансов документ за
заплатената от него такса по чл. 37, ал. 1, т. 2
ЗЗО, както и фактура за заплатени консумативи.
Екземпляр/копие от издадените документи се
прикрепя към ИЗ.
(6) В случаите на изчакване на резултати
от проведени изследвания, касаещи потвърждаване на окончателна диагноза, епикризата
се предоставя на пациента след получаване
на резултата.
Чл. 185. Извършените медико-диагностични
изследвания и инструментални процедури се
отразяват в съответните журнали по хронология с имена и диагноза/и.
Чл. 186. Броят на пролежаните леглодни се
изчислява, като денят на постъпване и денят
на изписване се броят за един леглоден, а
всеки ден между тях се брои като пролежан.
Чл. 187. Клиничните пътеки, заплащани от
НЗОК в полза на ЗОЛ, съдържат изисквания и
правила за клинично поведение при провеждане на диагностика, лечение и рехабилитация
на заболяванията, включени в тях, както и за
структурни звена, апаратура и необходимите
специалисти.
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Чл. 188. Клиничната пътека се състои от
следните основни компоненти, които са задължителни за изпълнение от лечебните заведения:
1. задъл ж ителен минима лен болничен
престой за осъществяване на посочените в
КП дейности и процедури във времеви план;
конкретният болничен престой за всеки пациент зависи от състоянието му;
2. кодове на болести за заболявания по МКБ
10 и основни процедури – за всяка терапевтична
КП; процедурите в тези КП – по вид, обем,
сложност, съответстват на процедурите – по
вид, обем, сложност, посочени в утвърдените
медицински стандарти, а при липса на стандарти за посочените специалности – в подписаните или приети от научните дружества за
тях консенсусни протоколи за лечение;
3. основни кодове на процедури за всяка
хирургична/интервенционална КП; процедурите в тези КП – по вид, обем, сложност, начин
на осъществяване и условия за провеждане,
съответстват на изискванията, посочени в утвърдените медицински стандарти, а при липса
на стандарти за посочените специалности – в
подписаните или приети от научните дружества за тях консенсусни протоколи за лечение;
4. изискване за завършена КП: КП се счита
за завършена при извършване на посочения
в нея определен брой диагностични и/или
терапевтични процедури;
5. условия за сключване на договор и изпълнение на КП, включващи:
а) задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, необходими за изпълнение
на алгоритъма на КП;
б) необходими специалисти за изпълнение
на КП;
6. индикации за хоспитализация, диагностично-лечебен алгоритъм, поставяне на
окончателна диагноза и критерии за дехоспитализация, включващи:
а) индикации за хоспитализация, включващи задължително обективни критерии за
заболяването, от извършените диагностични
и параклинични изследвания;
б) диагностично-лечебен алгоритъм: диагностично-лечебният алгоритъм е съобразен
с утвърдените медицински стандарти или
консенсусни протоколи и е задължителен за
изпълнение;
7. поставяне на окончателна диагноза;
8. дехоспитализация при определяне на
следболничен режим; обективните критерии
за дехоспитализация кореспондират с обективни критерии при хоспитализация и съгласно
алгоритъма на всяка КП;
9. медицинска експертиза на временна неработоспособност;
10. документиране на дейностите по съответната КП;
11. предоперативната епикриза с анестезиологична и други предоперативни консултации,
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както и оперативният протокол, е задължителна
част от медицинската документация за всяка
КП с оперативна дейност.
Чл. 189. Извършването на дейности по КП
се отразява в медицинската болнична документация, както и в следните документи:
1. документ № 2 „Предоперативна анестезиологична консултация“ е задължителен за
всяка КП с оперативна дейност и се прикрепва
към лист „История на заболяването“ (ИЗ) на
пациента, като става неразделна част от него;
2. документ № 4 „Информация за пациента“
(родителя/настойника/попечителя); документът се предоставя на пациента (родителя/
настойника/попечителя) в хода на лечебнодиагностичния процес;
3. декларация за информирано съгласие от
страна на пациента по отношение провежданите
процедури в хода на лечебно-диагностичния
процес – изготвя се от изпълнителя на БП;
4. документ № 5 „Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение
на източника на заплащане за диагностиката
и лечението на неговото заболяване“;
5. документ Физиопроцедурна карта (бл. МЗ
№ 509-89) за физикална терапия и рехабилитация за КП № 236 – 244 включително, в който
се регистрират само процедурите, отразени
като основни в „Блок основни терапевтични
процедури“ във всяка КП; извършените процедури по КП се кодират съобразно посочените
в „Блок основни диагностични/терапевтични
процедури“ кодове и следва да съответстват
на заложения обем и сложност в същата КП,
както и на процедурите по обем и сложност,
посочени в съответните утвърдени медицински стандарти или консенсусни протоколи за
лечение; този документ се прикрепва към ИЗ
на пациента и стават неразделна част от него;
6. документ „Лист за регистриране на здравни грижи“ за КП № 305, в който се регистрират
само процедурите, отразени като основни в
„Блок основни диагностични/терапевтични
процедури“ в тази КП; извършените процедури по КП се кодират съобразно посочените
в „Блок основни диагностични/терапевтични
процедури“ кодове и следва да съответстват
на заложения обем и сложност в същата КП,
както и на процедурите по обем и сложност,
посочени в съответните утвърдени медицински стандарти или консенсусни протоколи за
лечение; този документ се прикрепва към ИЗ
на пациента и стават неразделна част от него;
7. финансовоотчетни документи.
Чл. 190. Документиране в хода на хоспитализацията:
1. в диагностично-консултативния блок/
приемен кабинет се води журнал, приет на
хартиен или електронен носител, с данни за
преминаващите през ДКБ/ПК ЗОЛ; данните от
електронния носител могат да се разпечатват
при поискване от контролните органи и да се
валидират с подпис и печат от ЛЗБП;
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2. хоспитализацията на пациента се документира в „История на заболяването“ (ИЗ) и
в част II на „Направление за хоспитализация“
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
3. в медицинската документация (ИЗ) се
отразява дата и час на постъпването на ЗОЛ
в лечебното заведение – изпълнител на БП;
4. изпълнението на диагностично-лечебния
алгоритъм задължително се документира в ИЗ;
5. резултатите от извършените изследвания и процедури, използваните лекарствени
продукти, проведените консултации и други
обстоятелства се вписват в болничната медицинска документация съгласно изисквания на
министъра на здравеопазването и утвърдените
в лечебното заведение правила;
6. всички медико-диагностични изследвания
се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към
ИЗ; рентгеновите филми или друг носител
на рентгенови образи се прикрепват към ИЗ;
резултатите от рентгенологичните изследвания
се интерпретират от специалист по образна
диагностика съгласно медицински стандарт
„Образна диагностика“; в случай че оригиналните документи са необходими на пациента за
продължение на лечебно-диагностичния процес
или за експертиза на здравословно състояние,
това се вписва в ИЗ срещу подпис на пациента
и в епикризата;
7. в случай че рентгенологичните изследвания се записват само на електронен носител,
копие от електронния носител се предоставя
на пациента при дехоспитализацията срещу
заплащане по определена цена от лечебното
заведение; рентгенологичната находка се съхранява в базата данни на лечебното заведение;
8. при извършване на ултразвуково изследване, вкл. и при интервенционални процедури,
под ехографски контрол се изготвя и прилага
в ИЗ документ „Протокол за ултразвуково
изследване“, който съдържа описанието на
находката съгласно медицински стандарт по
„Образна диагностика“, име на пациента, час
и дата на извършване, собственоръчно положено име и подпис от специалиста, осъществил
изследването;
9. при извършване на ЕК Г изследване
електрокардиограмата се прилага в ИЗ, като
същата съдържа дата на извършването, име
на пациента и собственоръчно положено име
и подпис от осъществилия изследването;
10. при извършване на изследвания с графично изображение – ЕМГ, ЕЕГ и др., същите
съдържат апаратната дата на извършването, име
на пациента и собственоръчно положено име
и подпис от специалиста, разчел изследването;
11. всички извършени изследвания с графично
изображение се прилагат задължително към ИЗ;
12. при извършване на инвазивни/интервенционални процедури се изготвя и се прилага в ИЗ документ „Протокол за инвазивна/
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интервенционална процедура“, който съдържа
описанието на находката, име на пациента,
час и дата на извършване, собственоръчно
положено име и подпис от специалиста, осъществил изследването;
13. при извършване на ендоскопско изследване се изготвя и прилага в ИЗ документ
„Ендоскопски протокол“, който съдържа описанието на находката, име на пациента, час и
дата на извършване, собственоръчно положено
име и подпис от специалиста, осъществил
изследването;
14. използваните в хода на лечението на
ЗОЛ лекарства (вид, доза – еднократна и/или
дневна, курс на лечение) задължително се
отбелязват в лекарствен или реанимационен
или температурния лист на пациента и в ИЗ;
в епикризата се отразява информация за проведеното лекарствено лечение;
15. в „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за
интензивно лечение или по клинични пътеки
в областта на онкологията, онкохематологията
и неонатологията“ се документират:
а) лекарствени продукти, които съгласно
приложения № 5 и 10 на Наредба № 40 се
заплащат извън цената на определените КП/
КПр и са включени в лечебно-диагностичния
алгоритъм на същите; в този случай посоченият отчет представлява отчетен документ;
б) лекарствени продукти, включени в лечебно-диагностичния алгоритъм на КП/КПр/
процедура, които влизат в цената на същите; в
този случай посоченият отчет не представлява
отчетен документ;
16. с „Формуляр за вложени медицински
изделия, стойността на които се заплаща от
НЗОК извън цената на клиничната пътека“ се
отчитат медицинските изделия, вложени при
лечението по определени КП и заплащани
извън цената на същите; екземпляр от формуляра става неразделна част от ИЗ, а друг
екземпляр се представя заедно с направлението
за хоспитализация и се съхранява в РЗОК;
17. изписването/превеждането към друго
лечебно заведение се документира във: „ИЗ“,
в част III на „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК № 7) и в епикризата;
медицинските критерии за дехоспитализация,
отразяващи изхода от заболяването, се документират в ИЗ при изписването на пациента
и в епикризата;
18. в случай че пациентът се изписва с диагноза за заболяване, включено в Наредба № 39
от 2004 г., същият се насочва за диспансерно
наблюдение.
Условия и ред за извършване на високоспециализирани медицински дейности по приложение № 4
от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 191. (1) Високоспециализирани медицински дейности се извършват в полза
на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско
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направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А) от специалист
от лечебно заведение за СИМП, работещ в
изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“
(бл. МЗ – НЗОК № 3А) може да бъде издадено
от ОПЛ за ВСМД с код „04.80 Паравертебрални
блокади и блокади на отделни нерви“.
Условия и ред за извършване на клинични
процедури по приложение № 10 от
Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 192. (1) Клиничните процедури, с изключение на КПр № 6, се извършват в полза
на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско
направление за клинични процедури/процедура
за интензивно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 8)
от лекар от лечебно заведение – изпълнител на
ПИМП, СИМП или БП, или работещ в ЦСМП.
(2) За КПр № 1 направлението по ал. 1 се
издава еднократно за месеца, като в същото
се отразяват всички проведени хемодиализни
процедури по брой, дата и час на започване и
завършване на всяка отделна КПр.
(3) За КПр № 2 и № 3 направлението по
ал. 1 се издава еднократно за месеца, като в
същото се отразява броят дни.
(4) За КПр № 4 направлението по ал. 1 се
издава еднократно за месеца при необходимост
от хемодиализа при остри състояния.
(5) За КПр № 5 направлението по ал. 1 се
издава еднократно за месеца, като в същото се
отразяват всички проведени процедури по брой.
(6) За КПр № 7 направлението по ал. 1 се
издава при необходимост от експертна оценка
на терапевтичния отговор.
Чл. 193. (1) Дейностите по КПр № 6 „Диспансерно наблюдение при злокачествени
заболявания и при вродени хематологични
заболявания“ се извършват на ЗОЛ, на които
е издадена епикриза и/или решение (протокол) от онкологична комисия/онкокомитет от
лечебно заведение – изпълнител на БП.
(2) За извършените дейности по КПр № 6
се издава „Лист за диспансерно наблюдение
при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ от лекар от
лечебно заведение – изпълнител на КПр.
(3) Обемите и честотата на диспансерното
наблюдение на лица със злокачествени заболявания са съгласно приложение № 11 на
Наредба № 40 на 2004 г.
Чл. 194. Изпълнители на БП, които извършват както диагностика и/или лечение на
пациенти със злокачествени заболявания, така
и КПр, имат право да издават документите по
чл. 199 и 200.
Чл. 195. Клиничните процедури се извършват в съответствие с алгоритмите по приложение № 19 и се отразяват в посочените в тези
алгоритми документи.
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Чл. 196. (1) Извършените КПр № 1-5 се
отчитат в РЗОК с екземпляр от „Медицинско
направление за клинични процедури/процедура
за интензивно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 8),
фактура, спецификация за извършената дейност
и отчет по образец съгласно приложение № 19.
(2) Извършените КПр № 6 се отчитат в
РЗОК екземпляр от „Лист за диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при
вродени хематологични заболявания“, фактура
и спецификация за извършената дейност.
(3) Извършените КПр № 7 се отчитат в РЗОК
с екземпляр от „Медицинско направление за
клинични процедури/процедура за интензивно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 8), фактура и
спецификация за извършената дейност.
Условия и ред за извършване на процедури по
приложение № 12 от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 197. (1) Процедура „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане
със или без прилагане на сърфактант“ по
приложение № 12 от Наредба № 40 от 2004 г.
се извършва в полза на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско направление за клинични
процедури/процедура за интензивно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 8) от лекар от лечебно заведение – изпълнител на ПИМП, СИМП или
БП, или работещ в ЦСМП.
(2) Направлението по ал. 1 се издава еднократно за месеца.
Чл. 198. Процедурата се извършва в съответствие с алгоритмите по приложение № 19
и се отразява в посочените в тези алгоритми
документи.
Чл. 199. Процедурата се отчитат в РЗОК
с екземпляр от „Медицинско направление за
клинични процедури/процедура за интензивно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 8), фактура и
спецификация за извършената дейност.
Чл. 200. (1) Процедурата „Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане
със или без прилагане на сърфактант“ е с
продължителност 24 часа. Започната процедура
не може да бъде прекратена преди изтичане на
продължителността є. При липса на основания
за прекратяване на процедурата след изтичане
на продължителността є се преминава към
изпълнение на следваща процедура.
(2) Прекратяване на процедурата по ал. 1
(дехоспитализация или привеждане в профилно
отделение) се предприема само ако пациентът
излезе от моделите на прием (в т. ч. отпадне
необходимостта му от механична вентилация
или от асистирано дишане с назален СРАР)
и при него не се появят нови приемни критерии в продължение на 24 последователни
часа. Посочените 24 часа, в които пациентът
се наблюдава, се считат за една процедура.
Условия и ред за извършване на процедури по
приложение № 13 от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 201. (1) Приложение № 13 от Наредба № 40 от 2004 г. „Процедури за интензив-
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но лечение извън случаите на новородено“
включва:
1. Процедура № 1 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи с механична
вентилация и/или парантерално хранене“;
2. Процедура № 2 „Интензивно лечение,
мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парантерално хранене“.
(2) Процедурите по ал. 1 се извършват в полза
на пациенти, на които е издадено „Медицинско
направление за провеждане на процедури“
(бл. МЗ – НЗОК № 8А) от лекар от лечебно
заведение – изпълнител на процедурите.
Чл. 202. Процедурите се отчитат в РЗОК
с екземпляр от „Медицинско направление за
провеждане на процедури“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 8А), фактура или електронна фактура.
Чл. 203. Процедурите по чл. 201 се извършват в съответствие с алгоритмите по приложение № 20 и се отразяват в посочените в тези
алгоритми документи.
Условия и ред за извършване на процедури по
приложение № 15 от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 204. Процедурите за нуклеарномедицинско компютър-томографско-образно изследване по приложение № 15 от Наредба № 40 от
2004 г. са:
1. Процедура № 1 „Позитронно-емисионна
томография – компютърна томография (РЕТ/
CT);
2. Процедура № 2 „Еднофотонна емисионна
компютърна томография с компютърна томография – (SPEСТ/СТ) на хибриден скенер“.
Чл. 205. (1) Процедурите по ал. 1 се извършват в полза на ЗОЛ, на които е издадено
„Медицинско направление за провеждане на
процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 8А) от лекар
със специалност по профила на заболяването
от лечебно заведение – изпълнител на СИМП
или БП.
(2) С направлението по ал. 1 ЗОЛ се насочват към ЛКК, сформирана на основание чл. 77
ЗЛЗ в структурите по нуклеарна медицина в
лечебното заведение – изпълнител на процедурите по чл. 211.
(3) Комисията по ал. 2 взема решение за
осъществяне на процедурите в 14-дневен срок
от подаване на медицинската документация.
Чл. 206. Процедурите по чл. 204 се извършват в съответствие с алгоритмите по приложение № 20 и се отразяват в посочените в тези
алгоритми документи.
Раздел IV
Предписване и отпускане на лекарствени
продукти, прилагани в болничната помощ и
заплащани от НЗОК извън цената на клинични
пътеки и клинични процедури
Чл. 207. Националната здравноосигурителна
каса заплаща извън цената на КП/КПр лекарствени продукти, както следва:
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1. противотуморни лекарствени продукти
(парентерални и перорални), осигуряващи
основното лечение по КП № 251, 252.254, 255,
257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на неоходимите
еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други
лекарствени продукти, повлияващи костната
структура и минерализация за състояния/
усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение;
2. еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, имуноглобулините,
имуносупресивната терапия и хелиращата
терапия, прилагани в КП № 253 за състояния/
усложнения, произтичащи от основното заболяване или лечение;
3. противотуморни лекарствени продукти
(парентерални и перорални), осигуряващи
основното лечение по КПр № 5 „Системно
лекарствено лечение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ на необходимите еритро-, тромбо- и
гранулоцитни колонистимулиращи фактори,
бифосфонати и други лекарствени продукти,
повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи
от основното заболяване и лечение;
4. опиоидни аналгетици, предписвани за
лечение на пациентите със злокачествени заболявания при диспансерното им наблюдение
по КПр № 6 „Диспансерно наблюдение при
злокачествени заболявания и при вродени
хематологични заболявания“.
Чл. 208. Лекарствените продукти по чл. 207
се предписват от изпълнителите на съответната
КП и КПр при условията и по реда на глава
трета, раздел V от Наредба № 4 от 2009 г.
Чл. 209. Лекарствените продукти по чл. 207
се назначават от комисиите съгласно медицински стандарт „Медицинска онкология“,
раздел VI, т. 4, и „Клинична хематология“,
раздел IV, т. 2, съответно Клинична онкологична комисия по химиотерапия и Клинична
комисия по хематология.
Раздел V
Документация и документооборот за изпълнители на болнична помощ по клинични пътеки,
високоспециализирани медицински дейности,
клинични процедури и процедури
Чл. 210. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки изпълнител на БП,
включва документите по чл. 189, първични
медицински и финансови документи по приложения № 3 и 5.
Чл. 211. (1) Изпълнителите на КП, ВСМД
и КПр/процедури задължително ежедневно
отчитат договорената и извършена болнична
дейност по електронен път чрез електронен
отчет във формат, определен от НЗОК и съгласуван с БЛС.
(2) Електронният отчет по ал. 1 включва
ежедневно предоставена от изпълнителите на
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КП информация по електронен път в утвърден от НЗОК формат и съгласуван с БЛС за
приетите и изписаните по КП, ВСМД и КПр/
процедури за денонощие пациенти, както и за
вложени медицинските изделия и приложени
лекарствени продукти, заплащани от НЗОК
извън цената на КП/КПр.
Чл. 212. (1) Дейностите по КП, ВСМД,
КПр/процедури се извършват в съответствие с
алгоритмите по приложения № 16, 18, 19 и 20
и се отразяват в посочените в тези алгоритми
документи.
(2) В приложение № 24 „Различни диагностични процедури по МКБ 9 – КМ“ се съдържат
кодовете на медицинските процедури по групи
„рубрики“, с които се отчита прилагането им,
когато това е необходимо.
Чл. 213. В диагностично-консултативния
блок/приемен кабинет (на хартиен или електронен носител) се води журнал с лични данни на преминаващите през ДКБ/ПК ЗОЛ с
регистриране на направление за провеждане
на КП, ВСМД, КПр/процедури.
Чл. 214. В ИЗ се отразяват датата и часът
на постъпването на ЗОЛ в лечебното заведение – изпълнител на БП.
Чл. 215. Първичните медицински документи са:
1. „На п ра в лен ие з а хо сп и т а л и з а ц и я“
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
2. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
3. „Медицинско направление за клинични
процедури/процедура за интензивно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 8);
4. „Медицинско направление за провеждане
на процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 8А);
5. „Лист за диспансерно наблюдение при
злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ (бл. МЗ – НЗОК № 9);
6. „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за
интензивно лечение или по клинични пътеки в
областта на онкологията, онкохематологията и
неонатологията“ – за лекарствените продукти,
заплащани от НЗОК извън цената на КП/КПр;
7. „Формуляр за вложени медицински изделия, стойността на които се заплаща от НЗОК
извън цената на клиничните пътеки“.
Чл. 216. Финансови документи в болничната
помощ по приложение № 5 са:
1. спецификации за извършена дейност по
КП, ВСМД, КПр/процедури;
2. спецификация за приложени лекарствени
продукти, заплащани от НЗОК извън цената
на КП и КПр;
3. спецификация за медицински изделия,
заплащани от НЗОК извън стойността на КП;
4. спецификации за извършена медицинска
дейност на здравнонеосигурени лица по § 2,
ал. 1 ЗБНОК за 2014 г. и на лица по § 10, ал. 1
ЗБНЗОК за 2014 г.
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Чл. 217. „Направление за хоспитализация“
(бл. МЗ – НЗОК № 7), „Медицинско направление за клинични процедури/процедура за
интензивно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 8) и
„Медицинско направление за провеждане на
процедури“ (бл. МЗ – НЗОК № 8А) се изготвят
съгласно изискванията и реквизитите, посочени
в приложение № 3. Документите се попълват
в два екземпляра, както следва:
1. регистрационните и медицинските данни в
документа, необходими за насочване за хоспитализация, се попълват от лечебното заведение
за извънболнична или болнична медицинска
помощ или друго лечебно заведение;
2. регистрационните и медицинските данни в
документа относно приемането за хоспитализация и болничното лечение на ЗОЛ се попълват
от лечебното заведение; първият екземпляр на
документа се изпраща заедно с финансовите
отчетни документи в РЗОК, а вторият остава
на съхранение в лечебното заведение.
Чл. 218. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) се изготвя съгласно изискванията и
реквизитите, посочени в приложение № 3.
Документът се попълва в един екземпляр.
Чл. 219. „Лист за диспансерно наблюдение
при злокачествени заболявания и при вродени
хематологични заболявания“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 9) и „Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за
интензивно лечение или по клинични пътеки
в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията“ се изготвят съгласно
изискванията и реквизитите, посочени в приложение № 3. Документите се попълват в два
екземпляра.
Чл. 220. Медицинската документация – „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7), „Медицинско направление за клинични
процедури/процедура за интензивно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 8) и „Медицинско
направление за провеждане на процедури“
(бл. МЗ – НЗОК № 8А), епикризата, както и
документи за извършени основни диагностични
и терапевтични процедури се подписват само
от лекари, включени в приложение № 1 към
договора на лечебното заведение, изпълнител
на болнична помощ.
Чл. 221. Лекар специалист, оказващ БП по
КП, ВСМД, КПр/процедури, който отсъства
поради ползване на отпуск, заболяване, командировка или друга причина, няма право
да извършва медицински дейности, свързани
с лечението на пациенти, както и да подписва
документи по чл. 189, първични медицински и
финансови документи и епикризи за периода
на отсъствието си.
Чл. 222. (1) Финансовите документи – спецификация към фактурата за извършена дейност
и спецификация за медицински изделия и/
или спецификация за лекарствените продукти се издават в два екземпляра от всички
изпълнители.
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(2) Първият екземпляр от спецификациите
по ал. 1, направленията за хоспитализации и/
или провеждане на процедури, както и електронният отчет се предават в РЗОК съгласно
условията и сроковете, определени по реда на
чл. 55е ЗЗО. Вторият екземпляр остава при
изпълнителя.
(3) След представяне на документите по
ал. 1 РЗОК извършва проверка на същите и
ги заверява.
Чл. 223. В РЗОК се води отчетност за всички
първични медицински и финансови документи,
които изпълнителите на процедури представят
по опис за отчитане на извършената дейност.
Чл. 224. При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите документи
на изпълнителите на БП РЗОК ги връща за
корекция в посочения срок.
Чл. 225. При констатиране на нарушение
РЗОК връща отчетните документи за корекция
в установения срок.
Чл. 226. При отчитане на хирургична КП
в направлението за хоспитализация следва да
се отрази и основната диагноза, с която се
изписва пациентът.
Чл. 227. При отчетена и заплатена КП, когато не е изпълнен алгоритъмът на КП, липсват
индикации за хоспитализация, както и при
неизпълнени критерии за дехоспитализация,
директорът на РЗОК удържа неоснователно
платените суми.
Г л а в а
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КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО
НАБЛЮДЕНИЕ.
КОМ П Л Е КС НО Д ИС П А НС Е РНО Н АБЛ ЮД ЕН И Е Н А П А Ц И ЕН Т И С КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО
ПРИЛОЖЕНИ Я № 8А И 9А ОТ Н АРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г.
КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО (АМБУЛАТОРНО) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ПСИХИЧНИ ЗА БОЛ ЯВА НИ Я ПО
ПРИЛОЖЕНИ Я № 8А И 9А ОТ Н АРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г.
Раздел I
Условия и ред за сключване на договори за
изпълнение на КДН по приложения № 8а и
9а от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 228. (1) Страна по договор с НЗОК за
изпълнение на КДН на лица с кожно-венерически заболявания по приложения № 8а и 9а от
Наредба № 40 от 2004 г. може да бъде лечебно
заведение по чл. 15, т. 1, което отговаря на
общите условия по чл. 19, ал. 1, т. 1, букви „а“,
„б“ и „в“ и специалните условия в този раздел.
(2) Страна по договор с НЗОК за изпълнение на КДН на лица с психични заболявания
по приложения № 8а и 9а от Наредба № 40
от 2004 г. може да бъде лечебно заведение по
чл. 15, т. 2, което отговаря на общите условия
по чл. 19, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ и
специалните условия в този раздел.
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Чл. 229. (1) Лечебните заведения по чл. 228
следва да отговарят на следните специални
условия:
1. съответствие на устройството на лечебното
заведение с разрешението за осъществяване
на лечебна дейност и съответното ниво на
компетентност;
2. в лечебното заведение са разкрити необходимите структурни звена със съответните нива на компетентност, посочени в
приложение № 21 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
кожно-венерически заболявания и центрове за
кожно-венерически заболявания“ и съответно
в приложение № 22 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
психични заболявания и центрове за психично
здраве“, за изпълнение на съответното КДН,
за което се кандидатства;
3. наличие в лечебното заведение на функционираща и изправна медицинска апаратура
и оборудване, посочени в приложение № 21,
съответно в приложение № 22, за изпълнение
на съответното КДН, за което се кандидатства;
4. лечебното заведение е осигурило дейността на липсващите му структурни звена с
необходимата медицинска апаратура и оборудване чрез договор с друго лечебно заведение,
сключило договор с НЗОК, в случаите, в които
това се допуска в съответното КДН;
5. в лечебното заведение работят съответни
лекари с придобити специалности, посочени
в приложение № 21, съответно в приложение № 22, за изпълнение на съответното КДН,
за което се кандидатства;
6. наличие на удостоверения и/или сертификати на специалиста за извършване на
определени дейности за работа със съответна
медицинска апаратура съгласно утвърдените
медицински стандарти, които са в съответствие
с Наредба № 34 от 2006 г., съгласно изискванията на съответното КДН.
7. в лечебното заведение работят специалист/и
на основен трудов договор, за които е предвиден
такъв в приложение № 21, съответно в приложение № 22, за изпълнение на съответното
КДН, за което се кандидатства;
(2) Центровете за психично здраве и ЦКВЗ,
в чиито разрешения за дейност не е посочено
ниво на компетентност, не се изисква ниво на
компетентност, а съответствие с условията за
сключване на договор и изискванията, посочени
в съответното КДН, за което се кандидатства.
Раздел II
Необходими документи за сключване на договори за извършване на КДН по приложения № 8а
и 9а от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 230. Лечебните заведения, желаещи
да сключат договор за изпълнение на КДН
по приложения № 8а и 9а от Наредба № 40
от 2004 г., представят в РЗОК заявление, към
което прилагат следните документи:
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1. данни за ЕИК на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка на
ЕС, или в държава, страна по Споразумението
за ЕИП – документ за актуална регистрация
по националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната държава;
2. копие от разрешението за осъществяване
на лечебна дейност, издадено от министъра на
здравеопазването;
3. копие от акта за създаване на лечебното
заведение – за лечебните заведения по чл. 5,
ал. 1 ЗЛЗ;
4. декларация от управляващия лечебното заведение по образец съгласно приложение № 21,
съответно приложение № 22 – за функционираща и изправна налична медицинска апаратура
и оборудване;
5. копие от договора по чл. 229, ал. 1, т. 4 – за
лечебните заведения, които кандидатстват за
изпълнение на съответното КДН;
6. копия на документи по чл. 229, ал. 1, т. 5
за придобити специалности по Наредба № 34
от 2006 г. – за лекарите, които ще осъществяват съответното КДН, за което кандидатства
лечебното заведение;
7. копие на удостоверения и/или сертификати на специалиста за извършване на
определени дейности за работа със съответна
медицинска апаратура съгласно медицински
стандарт „Кожни и венерически болести“/
„Психиатрия“, които са в съответствие с Наредба № 34 от 2006 г. – за лекарите, които ще
изпълняват съответното КДН;
8. копие на сертификат от участие в национална или чуждестранна нетърговска система
за външна оценка на качеството по медицински стандарт „Клинична лаборатория“ и/или
копие на сертификат за успешно приключил
контролен цикъл по програмата за контрол
на качеството на БНСВОК по микробиология, вирусология, паразитология, микология
и инфекциозна имунология – за съответния
вид/видове лаборатории, които ще извършват
дейността;
9. копие от трудов договор по чл. 229, ал. 1,
т. 7;
10. декларация от представляващия лечебното заведение за следните обстоятелства:
а) за актуално членство в РК на БЛС, която
съдържа изходящ номер и дата на издаване на
удостоверението с УИН по смисъла на чл. 13,
ал. 1, т. 3 ЗСОЛЛДМ – на лекарите, които
ръководят, съответно работят в лечебното
заведение;
б) че не са с отнети права да упражняват
медицинска професия в Република България – на лекарите, които ръководят, съответно
работят в лечебното заведение;
11. декларация по чл. 20 на хартиен носител
за всички лекари, които ще оказват медицинска помощ в изпълнение на договор с НЗОК;

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

12. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци;
13. график за работа за изпълнение на КДН.
Чл. 231. Лечебните заведения, сключили договори в съответствие с Решение № РД-НС-04-8
от 31.01.2013 г. на НС на НЗОК, представят:
1. документи по чл. 230, т. 1, 2, 3, 6, 7, 9
и 12 – в случай на настъпили промени или
декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 230, т. 4, 10 и 11 – на
хартиен носител;
3. документ по чл. 230, т. 5 – договор по
чл. 229, ал. 1, т. 4, и документи по чл. 230,
т. 8 и 13.
Чл. 232. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за оказване
на БП, ВСМД, КПр/процедури и/или КДН,
изискуемите документи за сключване на договор, които се дублират, се представят в един
екземпляр.
Чл. 233. Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор, при условията и
по реда на глава седма.
Чл. 234. При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документите по
чл. 230 и 231, изпълнителят на КДН е длъжен
да уведоми РЗОК и да представи в срок до 5
работни дни от настъпване на промяната копие
от съответния документ.
Чл. 235. Районната здравноосигурителна
каса съхранява в досие на съответното лечебно
заведение всички документи, приложени към
заявлението за сключване на договор.
Раздел IIІ
Условие и ред за оказване на медицинската
помощ по КДН по приложения № 8а и 9а от
Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 236. (1) Комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на пациенти с
кожно-венерически заболявания се извършва в
полза на лица, на които е издадено „Медицинско направление за комплексно диспансерно
наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК № 10) от ОПЛ,
от лекар – специалист от лечебно заведение
за СИМП, или от лекар – специалист по
„Кожно-венерически заболявания“ от лечебно
заведение за БП с клиника/отделение по кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ, работещ
в изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Направлението по ал. 1 се издава еднократно за срока на комплексното диспансерно
наблюдение.
Чл. 237. (1) Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични
заболявания се извършва в полза на лица, на
които е издадено „Медицинско направление
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за комплексно диспансерно наблюдение“
(бл. МЗ – НЗОК № 10) от лекар – специалист
по „Психиатрия“/„Детска психиатрия“ от лечебно заведение за СИМП, работещ в изпълнение
на договор с НЗОК.
(2) Направлението по ал. 1 се издава еднократно за срока на комплексното диспансерно
наблюдение.
Чл. 238. Изпълнителят обявява на видно
място, достъпно за пациента, месечен график
за изпълнение на съответното КДН.
Чл. 239. (1) Видът, обемът и честотата на
дейностите по КДН са посочени в приложения № 8а и 9а от Наредба № 40 от 2004 г. и се
осъществяват в съответствие с Наредба № 39
от 2004 г.
(2) Пациентът се диспансеризира само с неговото изрично съгласие. Несъгласието на ЗОЛ
да бъде диспансеризирано се документира в
„Амбулаторен лист за комплексно диспансерно
наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК № 11).
(3) Диспансеризацията е доброволна, с
изключение на случаите, в които същата е
част от постановено от съда задължително
лечение по реда на чл. 155 и следващите от ЗЗ
или принудително лечение по реда на чл. 427
и следващите от Наказателно-процесуалния
кодекс.
Чл. 240. За оказаната медицинска помощ
потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не
се заплаща от категориите лица по чл. 37,
ал. 3 ЗЗО, както и от лицата със заболявания,
посочени в приложение № 12 „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
Чл. 241. (1) Комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически заболявания се счита за завършено,
когато е извършен пълният обем от задължителни дейности съгласно приложения № 8а и
9а от Наредба № 40 от 2004 г.
(2) Комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични заболявания се счита за завършено, когато е
извършен пълният обем от задължителни
дейности съгласно приложения № 8а и 9а от
Наредба № 40 от 2004 г.
Раздел ІV
Документация и документооборот на изпълнителите на КДН по приложения № 8а и 9а
от Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 242. Документацията, която е длъжен
да води и съхранява всеки изпълнител на КДН
по приложения № 8а и 9а от Наредба № 40 от
2004 г., включва първични медицински документи по приложение № 3 и финансовоотчетни
документи по приложение № 5.
Чл. 243. (1) Първичните медицински документи по приложение № 3 са:
1. „Медицинско направление за комплексно
диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 10);
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2. „Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК № 11).
(2) Документооборотът по ал. 1 е:
І. „Медицинско направление за комплексно
диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 10) се съставя в един екземпляр:
1. от лекар – специалист по „Психиатрия“/„Детска психиатрия“ от лечебно заведение
за СИМП, работещ в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане
на КДН на лица с психични заболявания в
лечебно заведение за БП с клиника/отделение
по психиатрия или ЦПЗ;
2. от ОПЛ, лекар – специалист от лечебно
заведение за СИМП, или лекар – специалист
по „Кожно-венерически заболявания“ от лечебно заведение за БП с клиника/отделение
по кожно-венерически заболявания или ЦКВЗ,
работещи в изпълнение на договор с НЗОК,
при необходимост от провеждане на КДН на
лица с кожно-венерически заболявания в лечебно заведение за БП с клиника/отделение
по кожно-венерически заболявания или ЦКВЗ.
Изпълнителят на КДН отчита документа
при първо посещение заедно с финансовите
отчетни документи в РЗОК до третия работен
ден от месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено „Медицинско направление за комплексно
диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 10) се придружава от амбулаторен лист
(бл. МЗ – НЗОК № 11) или електронен отчет
за извършената дейност на пациента, отразена
в амбулаторни листове за КДН, в определен
от НЗОК формат.
ІІ. „Амбулаторен лист за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК № 11)
се съставя от изпълнителя на КДН.
1. Отчет на хартиен носител или електронен отчет за осъществено КДН на пациенти,
отразено в амбулаторни листове за КДН, в
определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на представляващия лечебното
заведение, се предоставя в РЗОК до третия
работен ден от месеца, следващ отчетния.
Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен
носител, подписан от представляващия лечебното заведение, началника на отделение, лекаря
специалист и пациента, се води по ред, определен от лечебното заведение, като към него се
прилагат всички медицински документи и се
съхранява в лечебното заведение. Екземпляр се
изпраща чрез пациента до ОПЛ за прилагане
към здравното (медицинско) досие.
2. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията, съдържаща се в него, която изпълнителят
ежемесечно представя в РЗОК при отчитане
на дейността си съгласно тези изисквания.
Чл. 244. Изпълнителите на КДН могат да
използват разпечатани образци на документите
по чл. 243.
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Чл. 244а. (1) Финансовоотчетните документи по приложение № 5 са:
1. фактура;
2. спецификация;
3. отчети за месечно отчитане на дейността.
(2) Финансовоотчетните документи се подготвят в два екземпляра от всички лечебни
заведения, сключили договор с НЗОК. Първият
екземпляр, придружен с фактура, се отчита в
РЗОК в срок съгласно условията и сроковете
на заплащане, установени по реда на чл. 55е
ЗЗО. Вторият екземпляр остава в ИМП.
Чл. 245. (1) При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите отчетни
документи на ИМП РЗОК ги връща за корекция в посочения срок.
(2) За представени неверни данни в отчетите
по този договор се прилагат разпоредбите на
чл. 26 и 27.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор:
1. „Здравноосигурени лица“ са лицата по
чл. 33 ЗЗО с непрекъснати здравноосигурителни права. Здравноосигурени лица се считат и:
а) лицата, осигурени в друга държава – членка на ЕС, държава от ЕИП или Конфедерация
Швейцария, за които се прилагат правилата
за координация на системите за социална
сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ДР на
ЗЗО – за съответния обхват медицинска помощ,
в зависимост от приложимото спрямо лицата
законодателство; лицата следва да докажат
правото си на медицинска помощ с удостоверителни документи за право на обезщетения в
натура в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания,
издадени по реда на правилата за координация
на системите за социална сигурност, както и
гражданите на държави, с които Република
България има сключени международни договори за социална сигурност;
б) здравнонеосигурени лица по § 2, ал. 1
ЗБНЗОК за 2014 г. – за следните дейности:
– здравнонеосигурени жени – за медицинските грижи по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ;
– комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на болни с психични заболявания;
– комплексно диспансерно наблюдение на
болни с кожно-венерически заболявания;
– интензивно лечение;
в) лица по § 10, ал. 1 ЗБНЗОК за 2014 г., които
нямат доход и/или лично имущество, което да
им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес по реда на Постановление № 17
на Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което да
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им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес – за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ.
2. „Завършена клинична пътека“ е:
а) за хирургична/интервенционална КП –
когато e извършенa основната хирургическа/
интервенционална процедура; спазен е задължителният минимален болничен престой,
посочен в съответната КП, и са извършени задължителните диагностични процедури, с които
се отчита хирургичната пътека, като вид, брой
и последователност на извършване, доказващи
окончателната диагноза при дехоспитализация,
както и предвидените следоперативни грижи;
б) за терапевтична КП – когато са извършени основни диагностични и терапевтични
процедури, заложени в нея, и е спазен задължителният минимален болничен престой,
посочен в съответната КП.
3. Официалната интернет страница на НЗОК
е www.nhif.bg.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този рамков договор влиза в сила от
1.01.2014 г. и отменя Националния рамков
договор за медицинските дейности за 2012 г.
и Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на
НС на НЗОК.
§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична медицинска помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 януари 2014 г. – за изпълнителите
на ПИМП;
2. от 1 януари 2014 г., при условие че съответният изпълнител до момента на сключване
на новия договор е работил по договор с НЗОК
за оказване на същия вид медицинска помощ
и че новият договор се подпише в срока по
чл. 22;
3. от датата на подписване, при условие
че изпълнителят по т. 2 е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК през
2013 г. – за новата по вид дейност;
4. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. Договорите с изпълнители на болнична
помощ влизат в сила, както следва:
1. от 1 януари 2014 г. при условие че съответният изпълнител до момента на сключване
на новия договор е работил по договор с НЗОК
за оказване на същия вид медицинска помощ;
2. от датата на подписване на договора при
условие, че изпълнителят е договорил дейност
(КП, ВСМД, КПр и процедури), която не е
извършвал по договор с НЗОК през 2013 г.;
3. от датата на подписване на договора, в случай че изпълнителят до момента на сключване
на договора не е работил по договор с НЗОК.
§ 5. Договорите с изпълнителите на комплексно диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
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кожно-венерически и психични заболявания
влизат в сила от 1 януари 2014 г.
§ 6. (1) В случай че лечебно заведение за
извънболнична помощ/здравно заведение не
сключи договор с НЗОК при тези условия, за
извършената от него дейност от 1 януари 2014 г.
до датата на отказа се подписва срочен договор.
(2) В случай че лечебно заведение за болнична помощ не сключи договор с НЗОК при
тези условия, за извършената от него дейност
от датата на влизане в сила на НРД до датата
на отказа се заплаща.
§ 7. Дейностите в извънболничната и болничната помощ, назначени по реда на НРД за
медицинските дейности за 2012 г. и/или Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на НС на
НЗОК, се извършват по реда на тези условия,
когато са започнати през 2013 г. и се заплащат
при условията и по реда на чл. 55д и 55е ЗЗО.
§ 8. Всички образци на първични медицински документи, приети с НРД за медицинските дейности за 2012 г. и/или Решение
№ РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на НС на НЗОК,
се прилагат до издаването на нови такива.
§ 9. В случаите на констатирани нарушения, извършени до 31.12.2013 г. през периода
на действие на предходния индивидуален
договор с изпълнител на медицинска помощ,
осъществяването на контрол се извършва по
реда на ЗЗО.
§ 10. При необходимост от промяна на
бизнес правилата в хода на изпълнение на
финансовата година корекциите във формата
на XML файл се извършват в срок един месец. Новият формат на отчетния файл влиза
в сила един месец след публикуването му на
интернет страницата на НЗОК.
§ 11. Директорите на РЗОК осъществяват
ежедневен мониторинг на лечебните заведения,
договорни партньори на НЗОК, формиращи
най-голям разход на територията на съответната РЗОК.
§ 12. (1) При осигурена техническа възможност от страна на НЗОК ИМП могат да
имат чрез WEB услуги и справки, достъпни с
електронен подпис:
1. достъп до регистър „Договорни партньори“
с информация за изпълнителите на медицинска
помощ с регистрационен номер на ЛЗ, УИН
и специалност на лекаря, работещ по договор
с НЗОК/РЗОК;
2. достъп до информация за ЗОЛ, включени
в програми „Майчино здравеопазване“, „Детско здравеопазване“ и диспансерно наблюдение – за изпълнители на ПИМП и СИМП само
по отношение на наблюдаваните от тях лица;
3. достъп до национален регистър „Рецептурни книжки“ и предоставяне на информация
за валидност на рецептурна книжка и валидни
диагнози в нея.
(2) Електронните услуги по ал. 1 се предоставят на портала на НЗОК.
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§ 13. При осигурена техническа възможност
от страна на НЗОК отпада ограничението за
брой назначени и изпълнени медико-диагностични изследвания в отчетните документи на
изпълнителите на извънболнична медицинска
помощ.
§ 14. Обемите и цените на медицинските
дейности за 2014 г. се договарят в договор на
основание чл. 55д, ал. 7 ЗЗО.
§ 15. Този рамков договор се сключва на
основание чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
§ 16. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват от
страните по договора, обнародват се в притурка към „Държавен вестник“ и се публикуват
на официалната интернет страница на НЗОК:
приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Клинични пътеки, за които НЗОК сключва договор с лечебни заведения
за специализирана извънболнична помощ“;
приложение № 3 „Първични медицински
документи“;
приложение № 4 „Документи, свързани с
оказване на медицинска и дентална помощ на
лица, осигурени в други държави“;
приложение № 5 „Финансови документи“;
приложение № 6 „Списък на заболяванията,
за които се издава „Рецептурна книжка на
хронично болния“;
приложение № 7 „Кодове на заболяванията
по списък, определен с Наредба № 38 от 2004 г.
на Министерството на здравеопазването, и
кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия“;
приложение № 8 „Образец на „Изисквания
на НЗОК при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания
и групи лекарства“;
приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от
ОПЛ“;
приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения за
първична извънболнична медицинска помощ“;
приложение № 11 „Изисквания на НЗОК за
сключване на договор с лечебни заведения за
специализирана извънболнична медицинска
помощ“;
приложение № 12 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на такса по чл. 37,
ал. 1 ЗЗО“;
приложение № 13 „Дейности на ОПЛ по
имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ
над 18 години, формиране на рискови групи
при ЗОЛ над 18 години и програма „Майчино
здравеопазване“;
приложение № 14 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани
от лекар специалист“;
приложение № 15 „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско
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здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист
по профилактика на ЗОЛ от рискови групи“;
приложение № 16 „Клинични пътеки“;
приложение № 17 „Документи за сключване
на договор за оказване на болнична помощ“;
приложение № 18 „Изисквания за сключване на договор за извършване на ВСМД
по приложение № 4 към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК“;
приложение № 19 „Клинични процедури“;
приложение № 20 „Процедури по приложения № 12, 13 и 15 от Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК“;
приложение № 21 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
кожно-венерически заболявания и центрове
за кожно-венерически заболявания“;
приложение № 22 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с лечебни заведения
за болнична помощ с клиники/отделения по
психични заболявания и центрове за психично
здраве;
приложение № 24 „Различни диагностични
процедури по МКБ 9 – КМ“.
Настоящият договор и приложенията към
него се подписаха на хартиен носител в четири
еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК,
БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
Приложение № 16 се подписа, както следва:
за „Държавен вестник“ – на хартиен носител,
за НЗОК, БЛС и министъра на здравеопазването – на електронен носител с електронен
подпис от страните по договора и от министъра
на здравеопазването.
За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател
Председател
на НС на НЗОК:
на УС на БЛС:
Людмила Петкова
Д-р Цветан Райчинов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Юлиан Йорданов
Бойко Атанасов
Д-р Кирил Еленски
Д-р Бойко Пенков
Д-р Димитър Ленков
Д-р Симеон Василев
Проф. д-р Петър
Д-р Иван Кокалов
Панчев
Тома Томов
Д-р Диана Чинарска
Доц. д-р Красимир Гигов
Доц. д-р Лиляна
Виктор Серов
Хавезова
Иван Димитров
Доц. д-р Борислав
Управител на НЗОК:
Китов
Д-р Румяна Тодорова
Д-р Живко Желязков
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Министър на здравеопазването:
Д-р Таня Андреева-Райнова
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НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР
ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

между Националната здравноосигурителна
каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 г.
Днес, 18 декември 2013 г., в София между
Националната здравноосигурителна каса, от
една страна, и Българския зъболекарски съюз,
от друга страна, се сключи настоящият договор.
Този договор е национален, защото има
действие на цялата територия на Република
България.
Този договор е рамков, защото определя
здравно-икономически, финансови, медицински, организационно-управленски, информационни и правно-деонтологични рамки, в
съответствие с които се сключват договорите
между НЗОК и изпълнителите на дентална
помощ.
Всички клаузи на този Национален рамков договор са в съответствие с действащото
българско законодателство. Законите и актове
в областта на здравеопазването, здравното
осигуряване и свързаните с тях обществени
отношения, с които е съобразен този НРД, са
изброени в приложение № 1.
ОБЩА ЧАСТ
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ
ДОГОВОР
Чл. 1. (1) Предмет на Националния рамков
договор (НРД) са правата и задълженията по
оказването на дентална помощ в рамките на
чл. 55 от Закона за здравното осигуряване
(ЗЗО) на:
1. Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и районните здравноосигурителни
каси (РЗОК);
2. Българския зъболекарски съюз (БЗС) и
неговите районни колегии;
3. изпълнителите на дентална помощ (ИДП);
4. здравноосигурените лица (ЗОЛ).
(2) Дейности за повишаване квалификацията на медицински специалисти не са предмет
на НРД.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО НРД
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения
по този договор:
1. възлага чрез сключване на договори с
ИДП оказването в полза на ЗОЛ на дентална
помощ, договорена по вид, обхват, обем и
качество в НРД, съгласно чл. 55, ал. 2 ЗЗО;
2. осигурява равнопоставеност на ИДП при
сключване на договорите с РЗОК за оказване
на дентална помощ при условията и по реда
на НРД;
3. отказва сключване на договори за оказване
на дентална помощ с изпълнители на такава
помощ, които не отговарят на условията, из-
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искванията и реда за сключване на договори,
определени в ЗЗО, Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за бюджета на НЗОК за
2014 г. (ЗБНЗОК за 2014 г.) и НРД;
4. упражнява контрол върху оказаната дентална помощ съгласно ЗЗО и НРД;
5. упражнява контрол за спазване правата
и задълженията на ЗОЛ;
6. изисква, получава от ИДП и обработва
установената документация в сроковете, определени в НРД;
7. заплаща цени за извършените и отчетени дентални дейности, определени съгласно
чл. 55д ЗЗО;
8. заплаща напълно или частично лекарствени продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък по чл. 262, ал. 5, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), предназначени за
домашно лечение на заболявания, определени
с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО;
9. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната
система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
10. предоставя информация на ЗОЛ относно
мерките за опазване и укрепване на здравето им;
11. предоставя при поискване информация
по изпълнение на НРД на БЗС;
12. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на оказваната дентална помощ чрез РЗОК и експерти, посочени
от регионалните структури на БЗС.
(2) Българският зъболекарски съюз има
следните права и задължения по този договор:
1. представлява своите членове при сключване на НРД;
2. съдейства за спазването и прилагането
на НРД от страна на ИДП;
3. предоставя при поискване информация
на НЗОК по прилагането на НРД;
4. регионалните структури на БЗС осъществяват съвместно с РЗОК наблюдение на вида,
обема и качеството на оказваната дентална
помощ;
5. ръководствата на БЗС съвместно с НЗОК
осъществяват наблюдение по изпълнението
на НРД;
6. защитава правата и интересите на ИДП
при сключване и изпълнение на договори за
оказване на дентална помощ с НЗОК с отделните изпълнители.
Чл. 3. Управителят на НЗОК заедно с председателя на БЗС или с упълномощени от него
лица издават съвместно указания, инструкции
и други към изпълнители на дентална помощ
по прилагането и тълкуването на НРД.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 4. Националният рамков договор създава условия за гарантиране и упражняване на
правата на ЗОЛ в съответствие с действащото
законодателство в Република България.
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Чл. 5. Всички ЗОЛ имат равни права и
достъп при получаване на дентална помощ
независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия,
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или
имуществено състояние.
Чл. 6. Здравноосигурените лица имат права
и задължения съгласно действащото законодателство в Република България.
Чл. 7. С правата и задълженията на ЗОЛ
се ползват и лицата, за които се прилагат
схемите за социална сигурност на ЕС, както
и лицата, включени в международни спогодби
за социално осигуряване, по които Република
България е страна.
Чл. 8. Националната здравноосигурителна
каса съблюдава спазването на правата и задълженията на ЗОЛ от страна на ИДП чрез:
1. включване в медицинската документация,
която е неразделна част от този НРД, на изисквания, гарантиращи спазване правата на ЗОЛ;
2. приемане, разглеждане и изготвяне на
мотивиран отговор на жалби, подадени от
ЗОЛ до НЗОК;
3. осъществяване на контрол по изпълнението на договорите с ИДП.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВИДОВЕ ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ЗАПЛАЩАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ
Чл. 9. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за видовете дентална помощ
по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по цени, определени по
ред съгласно ЗЗО.
(2) Денталната помощ по ал. 1 се определя
като основен пакет, гарантиран от бюджета
на НЗОК, съгласно Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(Наредба № 40 от 2004 г.).
Чл. 10. Денталната помощ по чл. 9, ал. 2 е
извънболнична дентална помощ, която включва първична извънболнична дентална помощ
(ПИДП) и специализирана извънболнична
дентална помощ (СИДП).
Г л а в а

п е т а

ФИНАНСОВА РАМКА НА НРД
Чл. 11. (1) Финансовата рамка на НРД
съответства на годишните разходи за здравноосигурителни плащания съгласно чл. 1,
ал. 2 ЗБНЗОК за 2014 г. – 120 000 хил. лв. – за
дентална помощ.
(2) Към финансовата рамка по ал. 1 се
включват допълнително и средствата от резерва в съответствие на чл. 26 ЗЗО в размер на
279 516 хил. лв., които се разходват с решение
на Надзорния съвет (НС) на НЗОК.
(3) Представители на НЗОК и БЗС извършват наблюдение и анализ на изпълнението на
бюджета на НЗОК за 2014 г. за здравноосигурителни плащания на тримесечен период.
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Г л а в а

ш е с т а

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДЕНТАЛНА
ПОМОЩ ПО НРД
Чл. 12. Изпълнители на извънболнична
дентална помощ по НРД могат да бъдат следните лечебни заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ:
1. индивидуални практики за първична
дентална помощ;
2. групови практики за първична дентална
помощ;
3. индивидуални практики за специализирана дентална помощ;
4. групови практики за специализирана
дентална помощ;
5. дентални центрове;
6. медико-дентални центрове.
Чл. 13. (1) Изпълнителите на дентална
помощ по НРД извършват в полза на ЗОЛ
договорените от НЗОК дейности.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват
при настоящите условия и ред за извършване
на видове дейности от основния пакет, за
които лечебното заведение е регистрирано в
Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ)/
Регионалната здравна инспекция (РЗИ).
Чл. 14. (1) Изпълнителите на дентална помощ съобразно нуждите и обема на извършваната лечебна дейност могат да наемат персонал
със съответно образование и квалификация.
Наетите лица могат да бъдат:
1. лекари по дентална медицина, други специалисти с образователно-квалификационна
степен „магистър“ или „доктор“, участващи в
диагностично-лечебния процес;
2. медицински и немедицински специалисти
с образователно-квалификационна степен „специалист“ или „бакалавър“ или „магистър“ – за
извършване на дейности в рамките на тяхната
правоспособност;
3. други лица, извършващи административни
и помощни дейности.
(2) Лекарите по дентална медицина без
придобита специалност могат да извършват
дейности от областите на СИДП в присъствие и под ръководство и контрол на лекар по
дентална медицина с придобита специалност,
който извършва дентална дейност в същото
лечебно заведение по договор с НЗОК и носи
отговорност за това.
(3) Лицата по ал. 1, т. 3 не могат да участват
в диагностични, лечебни и рехабилитационни
процедури.
(4) Трудовоправните и приравнените на тях
отношения между ИДП и наетите от тях лица
не са предмет на този НРД.
Г л а в а

с е д м а

ОБЩИ УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ
НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 15. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори с лечебни
заведения, които:
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1. отговарят на следните общи условия:
а) не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – за
лекарите по дентална медицина, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;
б) лекарите по дентална медицина, които
ръководят, съответно работят в лечебните заведения, са членове на съответната РК на БЗС;
в) лекари по дентална медицина – граждани
на държави – членки на Европейския съюз, и
други членки на ЕИП, Швейцария, както и
на трети държави, отговарят на условията на
закона и НРД;
г) лекарите по дентална медицина, които
работят в съответното лечебно заведение
за извънболнична помощ, не са членове на
Териториална експертна лекарска комисия
(ТЕЛК)/Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК);
2. отговарят на настоящите специални
условия.
(2) Общите и специалните условия по ал. 1
следва да са налице през цялото време на
действие на вече сключения договор.
Чл. 16. (1) Директорът на РЗОК от името
и за сметка на НЗОК сключва договори за
оказване на дентална помощ с лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, които
имат регистрация в РЦЗ/РЗИ на територията,
обслужвана от РЗОК.
(2) Лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, кандидатстващи за сключване
на договор със съответната РЗОК, представят
документите, посочени в специалната част,
глава петнадесета, раздел І.
Чл. 17. (1) Лечебни заведения, кандидатстващи за сключване на договор с НЗОК за
оказване на извънболнична дентална помощ,
подават заявления и представят документи в
РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на
НРД съгласно чл. 59а ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от
установяването є писмено уведомява лечебното
заведение за това обстоятелство и определя
срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от
подаване на заявлението сключва договор с
изпълнителите, които отговарят на условията
по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за
осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът
на РЗОК има право да провери на място в
лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване
е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който
изтича след срока по ал. 3, договор може да
се сключи и след изтичането му.
Чл. 18. (1) След изтичане на срока по чл. 17,
ал. 1 директорът на РЗОК сключва договори
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или издава мотивирани откази за сключване
на договори в срок до 30 дни от подаване на
документите. При установяване на непълнота
на представените документи се прилага чл. 17,
ал. 2.
(2) Типовите индивидуални договори за
ИДП се изготвят от НЗОК и се утвърждават
от управителя на НЗОК.
(3) Заплащането, условията и сроковете за
заплащане на извършените и отчетени дентални дейности, установени по реда на чл. 55д и
55е ЗЗО, са част от съдържанието на типовите
договори.
Чл. 19. (1) Директорът на РЗОК отказва да
сключи договор при:
1. условие, че лечебното заведение не
отговаря на изисквания на закона, което се
установява от представените документи или
при проверка;
2. липса на някое от настоящите общи или
специални изисквания и условия за сключване
на договор, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация,
която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно
заведение да осъществява денталната помощ,
за изпълнение на която кандидатства, което
се установява от представените документи или
при проверка;
5. наложена санкция „прекратяване на
договор“.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5 директорът на
РЗОК може да сключи договор след изтичане
на 12 месеца от влизане в сила на санкцията
„прекратяване на договор“.
(3) Директорът на РЗОК издава заповед, с
която прави мотивиран отказ за сключване
на договор с ИДП в сроковете по чл. 17 и 18.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава в писмена
форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за
издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът
може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора и
печат на РЗОК.
(5) Заповедта по ал. 3 се връчва на лицето,
което представлява лечебното заведение, или
се изпраща по пощата с препоръчано писмо
с обратна разписка в срок 7 работни дни от
издаването му.
(6) Заповедта, с която директорът на РЗОК
отказва да сключи договор с изпълнител на
ИДП може да се обжалва съгласно чл. 59б,
ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира
изпълнението на заповедта.
Чл. 20. (1) Контролът по изпълнение на
договорите за оказване на дентална помощ се
извършва в съответствие с раздел Х от ЗЗО.
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(2) Условията и редът за осъществяване на
контрол по ал. 1 се определят с инструкция,
издадена от управителя на НЗОК на основание
чл. 72, ал. 5 ЗЗО.
Чл. 21. При констатирани нарушения от
контролните органи на РЗОК по изпълнение
на договорите за оказване на дентална помощ
се налагат глоби или имуществени санкции
съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗО.
Г л а в а

о с м а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 22. Изпълнителите на дентална помощ
осъществяват дейността си съгласно изискванията на ЗЛЗ, ЗЗО, ЗЗ, Кодекса за професионална етика на лекарите по дентална медицина,
ЗЛПХМ, подзаконови нормативни актове и
НРД.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на дентална
помощ имат право да получат заплащане за
извършените дейности при условията и сроковете на заплащане, установени по реда на
чл. 55е ЗЗО.
(2) Изпълнителите на дентална помощ имат
право да получават текуща информация и
съдействие от РЗОК относно възложените им
за изпълнение дейности.
Чл. 24. (1) Изпълнителите на дентална помощ нямат право да прилагат диагностични
и лечебни методи, които:
1. не са утвърдени в медицинската практика, противоречат на медицинската наука и
създават повишен риск за здравето и живота
на пациента;
2. водят до временна промяна в съзнанието,
освен ако за прилагането им пациентът е дал
съгласието си или ако са налице обстоятелствата по чл. 89, ал. 2 ЗЗ.
(2) На лицата, които възпрепятстват оказването на дентална помощ или накърняват
личното и професионалното достойнство на
лекаря, може да не се окаже такава с изключение на състояния, застрашаващи живота им.
Чл. 25. Изпълнителите на дентална помощ
се задължават да:
1. осигуряват на ЗОЛ договорената дентална
помощ и изпълняват правилата за добра медицинска практика съгласно условията на НРД;
2. предоставят дентална помощ по вид и
обем, съответстваща на договорената;
3. предписват за домашно лечение лекарствени продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК;
4. предписват лекарствени продукти по вид
и количества, съобразени с обективното състояние на пациента и изискванията на НРД и
други действащи нормативни актове;
5. не изискват плащане или доплащане от
осигуреното лице за видове дейност, която
се заплаща изцяло от НЗОК, с изключение
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на случаите на заплащане и/или доплащане
за дентални дейности от здравноосигурените
лица при условията и по реда на чл. 55д ЗЗО
съгласно чл. 45, ал. 16 ЗЗО;
6. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура и
формат, посочени в договора;
7. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК и НЗОК достъп до документи, свързани с отчитането и контрола на извършените
дейности;
8. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон;
9. предоставят на пациента ясна и достъпна
информация за здравословното му състояние
и методите за евентуалното му лечение.
Г л а в а

д е в е т а

КАЧЕСТВО НА ДЕНТАЛНАТА ПОМОЩ
Чл. 26. Страните по договора извършват системно и планирано оценяване, мониториране
и непрекъснато подобряване на качеството на
денталните услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността
на договорените дентални услуги и повишаване
на удовлетвореността на пациентите.
Г л а в а

д е с е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 27. (1) Здравната документация във
връзка с оказването на дентална помощ по
реда на ЗЗО включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени
по съответния ред;
3. удостоверителни документи за право на
обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални
заболявания, издадени по реда на Европейски
регламенти за координация на системите за
социална сигурност и двустранни спогодби,
„Удостоверение за регистрация към НЗОК на
лица, осигурени в друга държава“ и „Декларация при ползване от осигурени лица на права
на спешна и неотложна помощ от пакета на
НЗОК срещу представена Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или „Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК“ или
двуезичен формуляр за право на медицинска
помощ при престой на територията на Република България, издаден по реда на действащи
двустранни договори за социално осигуряване,
съгласно приложение № 3 „Документи, свързани
с оказване на медицинска и дентална помощ
на лица, осигурени в други държави“.
(2) Отчетната документация във връзка
с оказването на дентална помощ по реда на
ЗЗО включва:
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1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение № 4 „Финансови документи“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и
заплаща извършената дейност по договора с
НЗОК.
Чл. 28. Изпълнителите на дентална помощ
осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи.
Чл. 29. Документацията и документооборотът за ИДП се уреждат в специалната част
на НРД, глава петнадесета, раздел ІV.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАШНО
ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ
ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Раздел І
Списък с лекарствени продукти, заплащани
напълно или частично от НЗОК
Чл. 30. Националната здравноосигурителна
каса осигурява лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната,
включени в приложение № 1 на Позитивния
лекарствен списък по чл. 262 ЗЛПХМ, публикуван на интернет страницата на Комисията
по цени и реимбурсиране, за които са подадени заявления по реда на Наредба № 10 от
2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
(Наредба № 10 от 2009 г.).
Чл. 31. Списъкът с лекарствените продукти
от приложение №1 на ПЛС, които се заплащат
от НЗОК, се публикува на интернет страницата
на НЗОК и е задължителен за ИДП.
Чл. 32. (1) За един и същ период на лечение
НЗОК осигурява до три лекарствени продукта,
предписани на ЗОЛ за едно заболяване, независимо от реда и начина на извършване на
предписанията, вида и броя на рецептурните
бланки, на които те са предписани.
(2) Националната здравноосигурителна каса
заплаща предписаните и отпуснати на ЗОЛ
лекарствени продукти при условия, по ред,
начин и срокове, посочени в Наредба № 10,
в списъка по чл. 30 и в сключените договори
с аптеки.
(3) Националната здравноосигурителна каса
извършва мониторинг и анализ на общата месечна и тримесечна стойност на предписаните,
отпуснати и заплатени изцяло или частично
от НЗОК лекарствени продукти, както и по
отделните заболявания по МКБ.
(4) Националната здравноосигурителна каса
не заплаща лекарствени продукти, предписани
и отпуснати на:
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1. лица с прекъснати здравноосигурителни права по чл. 109, ал. 1 ЗЗО към момента
на предписване и отпускане на лекарствени
продукти;
2. лица, които са освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски
съгласно чл. 40а, ал. 1 ЗЗО.
Чл. 33. (1) Извън списъка по чл. 30 НЗОК
осигурява:
1. напълно лекарствени продукти, предписани и отпуснати на ветерани от войните при
условията и по реда на наредбата по чл. 5,
ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за ветераните от войните (ППЗВВ);
2. частично лекарствени продукти, предписани и отпуснати на военноинвалиди и
военнопострадали по чл. 4, т. 1 и 4 от Закона
за военноинвалидите и военнопострадалите
(ЗВВ), при условията и по реда на наредбата
по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1, т. 1 са
определени в списък, утвърден от министъра
на здравеопазването на основание чл. 5, ал. 1
ППЗВВ, а лекарствените продукти по ал. 1,
т. 2 – в списък, утвърден от министъра на здравеопазването на основание чл. 15, ал. 1 ЗВВ.
(3) Средствата за лекарствените продукти
по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет и
се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
Раздел II
Условия и ред за предписване на лекарствени
продукти
Чл. 34. (1) Право да предписват лекарствени
продукти от списъка по чл. 30 имат лекари по
дентална медицина от лечебни заведения за
извънболнична дентална помощ, работещи в
изпълнение на договор с НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 право да предписват лекарствени продукти от списъка по
чл. 30 на лишени от свобода лица имат и
лекари по дентална медицина, работещи в
лечебните заведения към Министерството на
правосъдието.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 предписват лекарствени продукти за домашно лечение на ЗОЛ
на територията на страната с установени заболявания, включени в наредбата по чл. 45,
ал. 3 ЗЗО.
(4) Лекарствените продукти от списъците по
чл. 30 се предписват на лица с непрекъснати
здравноосигурителни права, лица с право на
здравно осигуряване, удостоверено от друга
държава – членка на ЕС, от друга държава от
ЕИП или съгласно двустранни спогодби към
датата на извършване на предписанието.
(5) Лекарствените продукти се предписват
на основание чл. 56, ал. 1 ЗЗО и при спазване
изискванията на действащото законодателство,
настоящия НРД и сключените с НЗОК договори
за оказване на дентална помощ.
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Чл. 35. (1) Лекарствените продукти се предписват само след извършен преглед, който се
удостоверява с подписа на ЗОЛ в амбулаторния лист.
(2) Лекарят по дентална медицина е длъжен
да уведоми ЗОЛ, респ. негов родител, настойник
или попечител, за вида на предписаните лекарствени продукти, тяхното действие/прилагане,
странични реакции, ред и начин на приемане,
както и дали се заплащат частично от НЗОК.
Чл. 36. Назначаването и предписването
на лекарствени продукти се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от
2009 г. за условията и реда за предписване и
отпускане на лекарствени продукти (Наредба
№ 4 от 2009 г.), на настоящия НРД и кратките
характеристики на лекарствените продукти.
Чл. 37. (1) Не се допуска за лечението на
едно ЗОЛ едновременно предписване на лекарствени продукти, принадлежащи към едно
и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ
код) независимо от вида и броя на издадените
рецептурни бланки.
(2) Не се допуска предписване на повече
от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ код), както и дублиране на
предписанията в рамките на срока, за който
са предписани лекарствени продукти.
(3) Не се допуска за лечението на едно ЗОЛ
на една и съща рецептурна бланка независимо
от ползвания образец предписване на напълно
и частично заплащани лекарствени продукти.
Чл. 38. При предписване на лекарствени
продукти всички данни съгласно приложение
№ 2 се отразяват в амбулаторния лист и в
електронния отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Чл. 39. В случай на получаване на информация от РЗОК или аптека за блокиране на
лекарствен продукт от списъка по чл. 30 лекарят по дентална медицина при възможност
уведомява ЗОЛ, на които е предписан такъв
продукт.
Чл. 40. Право да предписват лекарствени
продукти от списъците по чл. 5, ал. 1 ППЗВВ
и чл. 15, ал. 1 ЗВВ имат лекари по дентална
медицина от лечебни заведения за извънболнична дентална помощ, работещи в изпълнение
на договор с НЗОК.
Раздел ІІІ
Условия и ред за отпускане на лекарствени
продукти
Чл. 41. Издадените от лицата по чл. 34
рецепти се изпълняват в аптека, открита от
притежател на разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти, сключил договор с НЗОК по реда на чл. 45, ал. 15 ЗЗО.
Чл. 42. Рецептурните бланки имат срок на
валидност, установен в Наредба № 4 от 2009 г.
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Чл. 43. (1) Лекарствените продукти, предписани на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, се отпускат в
аптеки, открити от притежатели на разрешение
за търговия на дребно с лекарствени продукти,
сключили договори с НЗОК на основание наредбата по чл. 5, ал. 5 ППЗВВ, респ. наредбата
по чл. 15, ал. 5 ЗВВ.
(2) Отпускането на лекарствените продукти се осъществява при условията и по реда,
установени в наредбите по ал. 1.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

ДЕЙНОСТ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА
Чл. 44. (1) Лечебните заведения, сключили договор за оказване на дентална помощ
с НЗОК, осъществяват дейностите и водят
документация, свързани с медицинската експертиза на работоспособността, при условията
и по реда на ЗЗ, Наредбата за медицинската
експертиза на работоспособността, Наредба
№ 40 от 2004 г., Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността
и на регионалните картотеки на медицинските
експертизи (Правилника) и настоящия НРД.
(2) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост лекарите по дентална медицина
извършват:
1. медицинска експертиза на временната
неработоспособност:
а) издаване на първичен болничен лист;
б) издаване на продължение на болничен
лист;
2. насочване за медицинска експертиза към
лекарска консултативна комисия (ЛКК);
3. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 40 от 2004 г.;
4. насочване към ТЕЛК при условията и
реда на чл. 22, ал. 2 от Правилника.
(3) В изпълнение на сключените с НЗОК
договори за оказване на дентална помощ при
необходимост ЛКК от лечебните заведения за
СИДП извършват:
1. освидетелстване на лицата съгласно чл. 23,
ал. 1 от Правилника;
2. подготвяне на документи за представяне
пред ТЕЛК съобразно Наредба № 40 от 2004 г.
Чл. 45. По преценка на лекар по дентална
медицина от лечебно заведение за дентална
помощ за нуждите на медицинската експертиза
на работоспособността същият издава на ЗОЛ:
1. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6) – при необходимост
от прегледи и консултации със съответен
специалист;
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – при необходимост от секторна рентгенография на зъби
и/или ортопантомография.
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Чл. 46. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ЛКК, лекарят по дентална медицина от лечебно заведение за дентална помощ
насочва ЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(2) При насочване към ЛКК лекарят по
ал. 1 представя необходимата медицинска
документация.
(3) При подготовката за ЛКК ЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИДП, сключили договор с
НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6).
(4) Лекарската консултативна комисия,
сформирана в лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ, може да назначи
допълнителни за извършване на секторна
рентгенография на зъби и/или ортопантомография консултации, ако са необходими, с
„Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) и/или с „Талон за
медицинска експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6).
(5) Член на ЛКК, сформирана в лечебно
заведение за СИДП, няма право да насочи
ЗОЛ за допълнителни изследвания или консултации към самия себе си.
Чл. 47. (1) Районната здравноосигурителна
каса е задължена да уведомява по подходящ
начин лечебните заведения за извънболнична
дентална помощ, сключили договор с НЗОК,
за сформираните ЛКК на територията на
съответната област, профила им и графика
за работата.
(2) Председателите на ЛКК, сформирани
в лечебни заведения за СИДП, представят
ежемесечни отчети пред РЗОК. Отчетът съдържа обобщен списък на ЗОЛ, номерата на
протоколите от заседанията на комисията,
състава на комисията и взетите решения.
(3) Към отчета по ал. 2 се прилага общата
част на талона за медицинска експертиза, с
който пациентът е изпратен за експертиза на
работоспособността.
Чл. 48. (1) Когато нормативната уредба
предвижда медицинската експертиза да се
извършва от ТЕЛК, ЛКК подготвя необходимата документация на ЗОЛ и я насочва за
експертиза пред ТЕЛК.
(2) За насочване към ТЕЛК ЛКК съставя
медицински протокол и прилага съответната
медицинска документация във вид и обем по
Наредба № 40 от 2004 г.
(3) Пациентът представя в регионалната картотека на медицинските експертизи
(РКМЕ) медицинския протокол по ал. 2, придружен от молба и съответната медицинска
документация.
(4) Когато се прецени, че представеният протокол не е достатъчно изчерпателен
съгласно приложения № 6 и 7 на Наредба
№ 40 от 2004 г., регионалната картотека на
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медицинските експертизи (РКМЕ) е в правото си да го върне на съответната ЛКК за
допълнителни такива.
(5) При необходимост ЛКК назначава допълнителни изследвания или консултации по
реда на чл. 46, ал. 4.
Чл. 49. (1) Дейността на лечебното заведение, свързана с изясняването и уточняването на здравословното състояние на лицата
и с подготовката им за освидетелстване и
преосвидетелстване от ТЕЛК или НЕЛК, се
осигурява от НЗОК.
(2) В случай че за нуждите на медицинската
експертиза на работоспособността в частта
подготовка за преосвидетелстване от ТЕЛК
(НЕЛК) са необходими:
1. прегледи и консултации със съответен
специалист, лекарят по дентална медицина
или ЛКК издава на ЗОЛ „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6);
2. специализирани медико-диагностични
изследвания (СМДИ) – секторна рентгенография на зъби и/или ортопантомография, лекарят
по дентална медицина или ЛКК издава на
ЗОЛ „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 50. Преосвидетелстването се осъществява както по искане на освидетелстваното
лице, така и по преценка на ТЕЛК (НЕЛК).
За нуждите на преосвидетелстването лечебните заведения осъществяват дейност по реда,
описан по-горе и регламентиращ процеса на
освидетелстване по НРД.
Чл. 51. При подготовка за ТЕЛК (НЕЛК)
(за освидетелстване или преосвидетелстване) лечебните заведения за ПИДП и СИДП
осъществяват дейност съобразно конкретните
заболявания и в обхват, регламентирани в
Наредба № 40 от 2004 г.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМ А ЦИОННОТО ОСИГ У РЯВА НЕ И
ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 52. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са задължени да събират, поддържат
и съхраняват информация:
1. на хартиен носител, съгласуван с БЗС,
за документи, за които се изисква подпис на
пациента, и финансови отчетни документи;
2. в електронен вид в определен от НЗОК
формат, съгласуван с БЗС, за отчитане на
ИДП пред съответната РЗОК за извършената
от тях дейност в полза на ЗОЛ.
(2) Изпълнителите на дентална помощ са
задължени да предоставят на НЗОК/РЗОК
само финансовите отчетни документи по ал. 1,
т. 1 – на хартиен носител и информацията по
ал. 1, т. 2.
(3) Обемът и видът на информацията по
ал. 1 се използват за изграждане и поддържане
на регистрите на НЗОК по чл. 63, ал. 1, т. 1,
2 и 3 ЗЗО.
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Чл. 53. Обемът и видът на предоставяната
информация са определени в НРД, като се
спазват реквизитите на установените в този
договор документи.
Чл. 54. (1) Изпълнителите на дентална
помощ са задължени да предоставят изискваната с НРД информация във формат, начин
и в срокове, определени в приложения № 2
и 4 и чл. 55е ЗЗО.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса предоставя обратна информация на УС
на БЗС на тримесечен период за изпълнението
на бюджета.
Чл. 55. Изпълнителите на дентална помощ
са задължени да предоставят съхраняваната
при тях информация по чл. 52 при проверка
от контролните органи на НЗОК/РЗОК.
Ч л. 56. При п ромени в нормат и вната
база, които налагат изменение на работните
процедури и изискванията към медицинския
софтуер, промените се публикуват на интернет
страницата на НЗОК в срок не по-малък от
30 дни преди прилагането им, в случай че
срокът не противоречи на влизането в сила
на нормативния акт.
Чл. 57. Българският зъболекарски съюз
своевременно уведомява НЗОК при промяна на личния професионален код (ЛПК) на
лекарите по дентална медицина.
Чл. 58. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена да съхранява данните
за ЗОЛ и ИДП за периода, регламентиран в
чл. 67 ЗЗО.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса публикува на своята интернет страница
формат на електронния документ за отчет
на извършената дейност, изисквана от НРД.
Чл. 59. Националната здравноосигурителна
каса е задължена да използва и предоставя
данните, свързани с личността на ЗОЛ и ИДП,
в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1
и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.
Чл. 60. (1) Националната здравноосигурителна каса е задължена чрез РЗОК да предоставя на ЗОЛ при поискване информация за
ИДП, сключили договор с РЗОК, съдържаща
данните по чл. 64, ал. 2 ЗЗО.
(2) Националната здравноосигурителна каса
предоставя електронна услуга за проверка
на актуалната здравноосигурителна книжка
на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК
дентални дейности на едно ЗОЛ за текущата
календарна година.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Чл. 61. (1) Договорът с ИДП се прекратява, без която и да е от страните да дължи
предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните,
изразено писмено;
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2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение
на лекаря по дентална медицина, регистрирал
индивидуална практика за извънболнична
дентална помощ – от момента на смъртта
или от датата на постановяване на съдебното
решение за поставяне под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията в
РЦЗ/РЗИ на лечебното заведение изпълнител при условията на чл. 45 ЗЛЗ – от датата
на влизане в сила на акта на заличаването;
5. при заличаване на лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуалната
практика за първична или специализирана
медицинска помощ, от регистъра на БЗС, за
което председателят на районната колегия на
БЗС незабавно уведомява РЗОК – от датата
на влизане в сила на акта на заличаването;
6. п ри п рек ратяване, лик ви даци я и ли
о бя вя ва не в не с ъ с т оя т ел но с т на изп ъ лнител – юридическо лице или едноличен
т ърговец – от момента на наст ъпване на
съответното юридическо събитие;
7. при настъпила обективна невъзможност
за изпълнение на целия или на част от договора – изцяло, или частично – по отношение
на съответната част;
8. при отнемане на правото на лекар по
дентална медицина, регистрирал индивидуална практика, да упражнява медицинска
професия в Република България.
(2) В случаите на заличаване от регистъра
на съответната РК на БЗС при настъпила
обек т и вна невъ змож нос т за изп ъ л нен ие
на договора или отнемане на правото да
упражнява медицинска професия на лекар
по дентална медицина, работещ в лечебно
заведение, което не е регистрирано като индивидуална практика, договорът се прекратява частично по отношение на този лекар
по дентална медицина.
Чл. 62. (1) Договорът с ИДП се прекратява
без предизвестие от страна на НЗОК, когато:
1. изпълнителят не представи отчети за
извършена дейност повече от 3 последователни месеца;
2. в случай че изпълнителят не отговаря
на условията за извършване на съответната
дейност, установени в нормативен акт или
НРД.
(2) Договорът може да се прек рати с
писмено предизвестие от страна на ИДП в
срок един месец, доколкото страните не са
уговорили по-дълъг срок, но не повече от
три месеца.
Чл. 63. Прекратяването на договор с ИДП
не освобождава НЗОК от задължението да
заплати на същия извършените дейности до
прекратяването на договора по представени
отчетни документи.
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СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Г л а в а

п е т н а д е с е т а

ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ
Раздел I
Условия, ред и необходими документи за
сключване на договори за оказване на извънболнична дентална помощ
Чл. 64. Страна по договор за оказване на
извънболнична дентална помощ (ИзвбДП) с
НЗОК може да бъде лечебно заведение, което
отговаря на общите условия по чл. 15, ал. 1,
т. 1 и на следните специални условия:
а) регистрация съгласно ЗЛЗ в РЦЗ/РЗИ
на територията на съответната РЗОК с предмет на дейност/дейности, за който желае да
сключи договор;
б) разполага и поддържа за срока на действие
на договора изискуемо дентално и техническо
оборудване и обзавеждане съгласно приложение № 5 „Изисквания на НЗОК за сключване
на договор с изпълнители на извънболнична
дентална помощ“.
Чл. 65. Страна по договор за оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ може да бъде лечебно заведение за ИзвбДП, което отговаря на условията
по чл. 64 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Орална
хирургия“ и/или „Лицево-челюстна хирургия“.
Чл. 66. Страна по договор за оказване
на СИДП по специалност „Детска дентална
медицина“ може да бъде лечебно заведение
за ИзвбДП, което отговаря на условията по
чл. 64 и в което работи лекар по дентална
медицина с призната специалност „Детска
дентална медицина“.
Чл. 67. Страна по договор за оказване на
СИДП под обща анестезия за ЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания може
да бъде лечебно заведение, което отговаря на
условията по чл. 64 и в което работят лекар
по дентална медицина с призната специалност
„Детска дентална медицина“ и/или лекар по
дентална медицина с призната специалност
„Орална хирургия“ или „Лицево-челюстна
хирургия“. Лечебното заведение трябва да отговаря на медицинския стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“.
Чл. 68. Страна по договор за извършване на
секторна рентгенография на зъби и ортопантомография може да бъде лечебно заведение за
ИзвбДП, регистрирано в РЦЗ/РЗИ, с предмет
на дейност рентгенография, което отговаря на
условията по чл. 64 и в което работи лекар по
дентална медицина, притежаващ разрешение
за извършване на рентгенографска дейност,
като квалификацията се доказва с документ,
издаден от МЗ или медицински университет.
Чл. 69. Ако лечебното заведение, изпълнител
на дентална помощ по договор с НЗОК, притежава подвижни структури съгласно Наредбата
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за водене на регистър на лечебните заведения
за извънболнична помощ и хосписите, те
трябва да отговарят на условията по чл. 64 и
66. Националната здравноосигурителна каса
заплаща за дейности, извършени в подвижни
структури, само ако последните работят в
населени места с неблагоприятни условия и
дейностите се извършват непрекъснато в едно и
също населено място не по-малко от 3 месеца.
Чл. 70. Националната здравноосигурителна
каса сключва само по един договор с изпълнител на ИзвбДП в рамките на една РЗОК за
всеки един от предметите на дейност (първична, специализирана), като изпълнението
може да се осъществява на няколко места на
територията на съответната РЗОК.
Чл. 71. Лечебните заведения за ИзвбДП,
желаещи да сключат договор със съответната
РЗОК, на чиято територия са регистрирани,
представят заявление по образец, утвърден
от управителя на НЗОК, към което прилагат
документи, удостоверяващи условията по
чл. 65 – 68, както и:
1. данни за Единния идентификационен код
на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани
в държава – членка на Европейския съюз, или
в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;
2. копие от удостоверението за регистрация
на лечебното заведение в РЦЗ/РЗИ с всички
адреси на лечебното заведение;
3. декларация на хартиен носител по образец, посочен в приложение № 5, за дейността
на лечебното заведение за ИДП;
4. удостоверение за актуално членство в съответната РК на БЗС с номер от националния
регистър (ЛПК) по смисъла на чл. 13, ал. 1,
т. 3 ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК
на БЗС, както и декларация, че не са с отнети
права да упражняват дентална медицинска
професия в Република България – за лекарите по дентална медицина, които работят в
лечебните заведения;
5. копие от удостоверение за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия, както и удостоверение за признаване
на специализация, издадени от министъра на
здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации – за
лекарите чужденци;
6. декларация за работа в лечебно заведение, регистрирано на територията на друга
РЗОК – за лекарите по дентална медицина,
които работят в лечебни заведения на територията на друга РЗОК;
7. регистрация по БУЛСТАТ;
8. график и маршрут на подвижните структури – за лечебните заведения с разкрити
подвижни структури.
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Чл. 72. Изпълнителите на ИзвбДП, сключили договор с НЗОК в съответствие с НРД
за денталните дейности за 2013 г., прилагат
само следните документи:
1. в случай на настъпили промени – документи по чл. 71, т. 1, 2 и 7; документи, удостоверяващи условията по чл. 65 – 68 или по
чл. 71, т. 5; или декларация за липса на промени;
2. декларации по чл. 71, т. 3 и 6 – на хартиен носител;
3. документ по чл. 71, т. 4 и 8.
Чл. 73. Директорът на РЗОК не може да
изисква от лечебното заведение за дентална
помощ други документи при сключване на
договор с НЗОК освен посочените в чл. 71 и 72.
Чл. 74. При промяна на всяко от обстоятелствата по чл. 65 – 68, чл. 71 и 72 изпълнителят
на ИзвбДП е длъжен да уведоми РЗОК, като
изпрати и копие от съответния документ в
7-дневен срок от настъпване на промяната.
Раздел II
Права и задължения на изпълнителите на
извънболнична дентална медицинска помощ
Чл. 75. Изпълнителите на дентална медицинска помощ осъществяват дейността си
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 ЗЛЗ и
Кодекса за професионална етика на лекарите
по дентална медицина.
Чл. 76. Изпълнителите на дентална медицинска помощ имат право:
1. да получават заплащане за извършените
и отчетени дентални дейности по цени, определени съгласно чл. 55д ЗЗО;
2. да получават текуща информация и съдействие относно възложените им за изпълнение
дейности.
Чл. 77. Изпълнителите на дентална медицинска помощ:
1. осигуряват достъпна дентална медицинска
помощ и спазват правилата за добра дентална
практика;
2. предоставят дентална помощ по вид, обем
и качество, съответстващи на договорената;
3. предписват лекарства по вид и количества,
съобразени с изискванията на НРД;
4. предоставят задължително изискваната
от НЗОК информация в срокове, структура и
формат, посочени в договора;
5. осигуряват на длъжностните лица на
РЗОК/НЗОК достъп до документи, свързани
с осъществяването на дейността по договор
с НЗОК;
6. не разпространяват данни, свързани с
личността на ЗОЛ, станали им известни при
или по повод оказване на дентална помощ,
освен в случаите, предвидени със закон.
Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична
дентална помощ
Чл. 78. (1) Извънболнична дентална медицинска помощ при условията и по реда на този
раздел се оказва на ЗОЛ, осъществили правото
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си на свободен избор, преглед и лечение от
лекар по дентална медицина в лечебно заведение за ИзвбДП, сключило договор с НЗОК,
в амбулаторията, включително в подвижната
структура, посочена в договора с ИДП.
(2) Изборът по ал. 1 се осъществява в лечебно заведение съгласно наредбата по чл. 81,
ал. 3 ЗЗ.
Чл. 79. За лицата, настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и домовете за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителска грижа, за лицата, задържани под
стража, лишените от свобода, които нямат
достъп до дентална медицинска помощ поради липса на лекар по дентална медицина,
работещ в съответното заведение, изборът на
лекар по дентална медицина се осъществява
служебно от директора на съответната РЗОК
и председателя на съответната районна колегия на БЗС съгласувано с ръководителя на
съответната структура.
Чл. 80. (1) Здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят
избора си на лекар по дентална медицина за
всяка от договорените дейности през срока на
действие на НРД.
(2) Здравноосигурените лица получават договорената дентална помощ само след доказване
на здравноосигурителните си права и представяне на валидна здравноосигурителна книжка
на избрания лекар по дентална медицина. За
предоставяне на невалидна здравноосигурителна книжка и представяне на неверни данни ЗОЛ
носи отговорност съгласно законодателството
на Република България.
(3) Контролните органи на НЗОК/РЗОК
не могат да задължават лекарите по дентална
медицина да изискват и да им предоставят
здравноосигурителната книжка на ЗОЛ.
(4) За обстоятелствата, че здравноосигурителните му права не са прекъснати и разполага
само с една валидна здравноосигурителна
книжка, ЗОЛ попълва, при поискване от лекаря
по дентална медицина, декларация съгласно
приложение №7 „Притурка към здравноосигурителната книжка и декларация“.
(5) Лекарят по дентална медицина има право да провери чрез предоставена електронна
услуга от НЗОК номера на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на
същото ЗОЛ за текущата календарна година.
Чл. 81. (1) Часовете за прием на ЗОЛ се
уговарят предварително между изпълнителя
на ИзвбДП и ЗОЛ.
(2) Лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения за ИзвбДП, поставят
на видно място в амбулаторията списък с
информация относно:
1. пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности, за които е сключен договор;
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2. категориите лица по чл. 37, ал. 3 ЗЗО,
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО, както и списък
на заболяванията, при които тези лица са
освободени.
Чл. 82. (1) При първо посещение за съответната календарна година лекарят по дентална
медицина извършва обстоен преглед със снемане на зъбен статус на ЗОЛ.
(2) Общопрактикуващият лекар по дентална медицина и лекарят по дентална медицина – специалист, задължително попълват
за всяко ЗОЛ месечен „Амбулаторен лист“
(бл. МЗ – НЗОК № 2), в който се отразява
обстоен преглед със снемане на зъбен статус
и/или оказаната дентална помощ.
Чл. 83. (1) Всеки лекар по дентална медицина
отчита извършени дентални дейности съобразно определено времетраене за всяка дентална
дейност съгласно чл. 99, но не повече от 6 часа
средно дневно считано при петдневна работна
седмица, изчислено за един календарен месец,
независимо от броя сключени договори като
изпълнител и/или като наето лице.
(2) Алинея 1 не се прилага за лекарите, изпълняващи пакет специализирана хирургична
дентална помощ, като последните оказват тази
помощ на база „Направление за консултация“
(бл. МЗ 119А).
Чл. 84. (1) В случаите на временно отсъствие на лекар по дентална медицина от лечебно
заведение за ПИДП и СИДП (за всички видове
лечебни заведения за извънболнична дентална
помощ) той може да бъде заместен от лекар
по дентална медицина или лекар по дентална
медицина със съответната специалност.
(2) За обстоятелството по ал. 1 лечебното
заведение уведомява РЗОК в срок до 5 работни дни от началото на заместването.
(3) Заместникът попълва всички амбулаторни листове за извършена дейност с личните
си данни (ЛПК и трите имена) и ЛПК на
замествания.
(4) Всички отчетни документи заместникът
подписва и подпечатва с личния си печат за
срока на заместване, като вписва и регистрационния номер на лечебното заведение, в
което е заместник.
(5) Лицата, определени за заместници, трябва
да притежават съответната правоспособност
и да са вписани в съответния регистър по
ЗСОЛЛДМ.
Чл. 85. (1) Документацията, която е длъжен
да води всеки изпълнител на ИзвбДП по този
договор, включва:
1. здравноосигурителна книжка (ЗОК);
2. първични медицински и отчетни финансови документи, които се съхраняват от
изпълнителя на ИзвбДП.
(2) В ЗОК на ЗОЛ се отбелязват данните
на лекаря по дентална медицина, извършил
дейността, подписът и печатът на същия, кодът
на дейността и кодът на съответния зъб по
договора с НЗОК и датата на извършването.
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(3) При изчерпване на страниците в ЗОК се
използва допълнителен лист – притурка към
нея по образец.
(4) Националната здравноосигурителна каса
отпечатва притурката по ал. 3 и я предоставя
на ЗОЛ чрез РЗОК след представяне на ЗОК.
(5) При попълване ЗОК на ЗОЛ се спазва
хронологията по календарни години.
Чл. 86. При подмяна на ЗОК или притурката
към нея РЗОК служебно вписва извършените
за последната календарна година дентални
дейности.
Чл. 87. При необходимост от оказване на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ общопрактикуващият лекар по
дентална медицина или специалист по „Детска
дентална медицина“ насочва ЗОЛ към лекар
със специалност „Орална хирургия“ и/или
„Лицево-челюстна хирургия“ с „Направление
за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Чл. 88. (1) При необходимост от дентално
лечение под обща анестезия на ЗОЛ до 18-годишна възраст с психични заболявания общопрактикуващият лекар по дентална медицина
или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗОЛ към лекар със специалност
„Психиатрия“ с „Медицинско направление за
консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3); а към специалист
по „Анестезиология и интензивно лечение“ – с
„Медицинско направление за извършване на
високоспециализирани медицински дейности“
(бл. МЗ – НЗОК № 3А).
(2) Въз основа на издадените от специалиста
психиатър „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 1), съдържащ диагноза и заключение за
необходимостта от това лечение, общопрактикуващият лекар по дентална медицина или
лекарят по дентална медицина – специалист,
насочва ЗОЛ до 18-годишна възраст с психични
заболявания към изпълнител на специализирана извънболнична дентална помощ за
лечение под обща анестезия с „Направление
за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Чл. 89. При необходимост от извършване
на медико-диагностични изследвания от пакет
„Образна диагностика“ (секторна рентгенография на зъби и ортопантомография) лекарят
по дентална медицина или лекарят по дентална медицина – специалист, насочва ЗОЛ
към изпълнител, сключил договор по пакет
„Образна диагностика“, за секторна рентгенография на зъби и ортопантомография с „Направление за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4).
Чл. 90. За оказаната дентална помощ потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО не се
заплаща от категориите лица по чл. 37, ал. 3
ЗЗО, както и от лицата със заболявания,
посочени в приложение № 6 „Списък на заболяванията, при които ЗОЛ са освободени
от потребителска такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“.
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Раздел ІV
Документация и документооборот за изпълнителите на извънболнична дентална помощ
Чл. 91. (1) Документацията, която е длъжен да води и съхранява в амбулаторията си
всеки ИДП по оказване на дентална помощ
по реда на ЗЗО, включва първични и отчетни
документи.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват за
срок 5 години от датата на издаването им.
Чл. 92. (1) Изпълнителят води следните
първични документи по образци съгласно
приложение № 2:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2);
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
3. „Рецептурна бланка“ (бл. МЗ – НЗОК);
4. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6);
5. „На п ра в лен ие з а хо сп и т а л и з а ц и я“
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А);
7. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3);
8. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 3А) – за високоспециализирани дейности
(за анестезиологична консултация);
9. „Рецептурна книжка за военноинвалиди
и военнопострадали“;
10. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“.
(2) Документооборотът по ал. 1 е, както
следва:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2):
А. От лекаря по обща дентална медицина или
от лекаря – специалист по дентална медицина:
Електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат, подписан с електронен подпис на лекаря по обща дентална
медицина или от лекаря – специалист по
дентална медицина, извършил дейностите, се
предоставя в РЗОК до третия работен ден от
месеца, следващ отчетния. Екземпляр от амбулаторния лист на хартиен носител, подписан
от лекаря по обща дентална медицина или от
лекаря – специалист по дентална медицина,
и ЗОЛ, формират амбулаторния журнал на
лекаря по дентална медицина; екземпляр от
амбулаторния лист се издава и предоставя на
пациента при поискване.
Б. Националната здравноосигурителна каса
определя електронния формат и информацията,
съдържаща се в него, която изпълнителят на ДП
ежемесечно представя в РЗОК при отчитане на
дейността си съгласно настоящите изисквания.
2. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4) – съставя се
в един екземпляр от изпълнителя на извънболнична дентална помощ (общопрактикуващ
лекар по дентална медицина или специалист)
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при необходимост за провеждане на медикодиагностични изследвания на ЗОЛ – секторна
рентгенография на зъби и ортопантомография;
изпълнителят на ИДП отчита в РЗОК „Направлението за медико-диагностична дейност“
(бл. МЗ – НЗОК № 4), подписано от лекаря по
дентална медицина, извършил изследването, и
ЗОЛ, придружено с електронен отчет, съдържащ
назначената и извършена медико-диагностична
дейност, във формат, определен от НЗОК, подписан с електронен подпис, до третия работен
ден от месеца, следващ отчетния;
3 . „ Р е ц е п т у р н а б л а н к а “ (о б р а з е ц
бл. МЗ – НЗОК) – съставя се в два екземпляра
от изпълнителя на дентална помощ;
4. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6) – документът се попълва в един екземпляр. Използва се в случаите, когато лекар по дентална медицина или
специалист изпраща ЗОЛ към изпълнител на
СИДП за прегледи и консултации, необходими за представяне пред ЛКК или ТЕЛК,
към ЛКК за извършване на експертиза на
работоспособността или при допълнително
поискани прегледи от ЛКК. В тези случаи не
се издава „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3), а всеки специалист,
извършил прегледа, попълва данните си в
отрязък от талона за медицинска експертиза,
откъсва го и го изпраща в РЗОК, придружен
от електронен отчет за извършената дейност
на ЗОЛ, отразена в амбулаторни листове в
определен от НЗОК формат.
Общият талон от „Талон за медицинска
експертиза“ (бл. МЗ – НЗОК № 6):
1) при предварителни прегледи със специалисти за представяне пред ЛКК или ТЕЛК
се прилага към месечния отчет на лекаря по
дентална медицина – специалист, представян
в РЗОК;
2) при изпращане към ЛКК остава при
председателя на ЛКК, като се прилага към
месечния отчет на ЛКК, представян в РЗОК;
3) при допълнително поискани прегледи
от ЛКК се прилага към месечния отчет на
лекаря по дентална медицина – специалист,
представян в РЗОК;
5. „Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) – съставя се в
един екземпляр от изпълнителя на дентална
помощ при необходимост от провеждане на
медицинска консултация или лечение със
специалист – психиатър;
6. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А) – издава се от ИДП за насочване на ЗОЛ
към изпълнител на СИДП или изпълнител
на ПИМП;
7. „Рецептурна книжка на военноинвалиди
и военнопострадали“ – редът за издаването є е
съгласно Наредба № 4 от 2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти
на военноинвалидите и военнопострадалите;
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8. „Рецептурна книжка на ветераните от
войните“ – редът за издаването є е съгласно
Наредба № 3 от 2012 г. за реда за предписване,
отпускане и контрол на лекарствени продукти
и дентална помощ на ветераните от войните.
Чл. 93. (1) Амбулаторният лист, направлението за медико-диагностична дейност и
рецептурната бланка се изготвят съгласно
изисквания и реквизити, посочени в приложение № 2.
(2) Изпълнителите на дентална помощ
закупуват за своя сметка необходимите им
за извършване на съответната дейност формуляри.
Чл. 94. Изпълнителите на ИДП могат да
използват разпечатани образци на следните
документи:
1. „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ – НЗОК № 2);
2. „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“
(бл. МЗ – НЗОК № 3);
3. „Медицинско направление за високоспециализирани дейности“ (бл. МЗ – НЗОК № 3А);
4. „Направление за медико-диагностична
дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4);
5. „Та лон за мед и ц и нск а експер т иза“
(бл. МЗ – НЗОК № 6);
6. „На п ра в лен ие з а хо сп и т а л и з а ц и я“
(бл. МЗ – НЗОК № 7);
7. „ Р е ц е п т у р н а б л а н к а“ (о б р а зец бл. МЗ – НЗОК);
8. „Направление за консултация“ (бл. МЗ
119А).
Чл. 95. Финансовите отчетни документи
към фактурите (спецификациите за месечно
отчитане на дейността на изпълнителите на
ИзвбДП) – приложение № 4, се подготвят в
два екземпляра от всички лечебни заведения,
сключили договор с НЗОК. Първият екземпляр, придружен с фактура, се предава в РЗОК
съгласно условията и сроковете на заплащане,
установени по реда на чл. 55е ЗЗО. Вторият
екземпляр остава в ИДП.
Чл. 96. В РЗОК се води отчетност за всички
първични медицински и отчетни документи,
които ИДП представят за отчитане на извършената дейност: електронен отчет за извършената дейност на ЗОЛ, отразена в амбулаторни
листове в определен от НЗОК формат, спецификации, фактури и „Направление за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ – НЗОК № 4),
придружено с електронен отчет, съдържащ
назначените и извършени медико-диагностични
изследвания, във формат, определен от НЗОК,
в случай че са договорени.
Чл. 97. (1) При констатиране на неправилно
попълнени данни във финансовите отчетни документи на ИДП РЗОК ги връща за корекция.
(2) За представени неверни данни в отчетите по договора се прилагат разпоредбите
на чл. 20 и 21.
Чл. 98. (1) Изпълнителят на ПИДП:
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1. насочва ЗОЛ към изпълнител на спец иа л изи ра на х и ру рг и ч на извънбол н и ч на
дентална помощ или към изпълнител на
ПИМП с „Направление за консултаци я“
(бланка МЗ 119А);
2. насочва ЗОЛ към лечебно заведение – изпълнител на болнична помощ, с „Направление
за хоспитализация“ (бланка МЗ – НЗОК № 7).
(2) Изпълнителят на СИДП:
1. насочва ЗОЛ към изпълнител на ПИМП
с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А);
2. насочва ЗОЛ към изпълнител на БП с „Направление за хоспитализация“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 7).
(3) Специалистът по детска дентална медицина насочва ЗОЛ към изпълнител на
специализирана хирургична извънболнична
дентална помощ с „Направление за консултация“ (бл. МЗ 119А).
Раздел V
Качество и показатели за ефективност на дейностите в извънболничната дентална помощ
Чл. 99. Показателите за качеството и ефективността на лечебната дейност в денталната
медицина са:
1. за достъпност:
а) спазване на предварително уговорените
часове за прием на ЗОЛ;
б) оказване на дентална медицинска помощ
в рамките на договорените пакети и обеми
дейности;
2. за лечение:
а) орален статус – пълен и правилно вписан;
б) диагноза – пълна и правилно вписана;
в) съобразен с диагнозата лечебен метод;
г) оформяне на оклузалната повърхност и
контакта на обтурацията със съседния зъб;
д) оформяне на обтурацията в гингивалната основа;
е) правилно проведено ендодонтско лечение;
ж) ефективност на проведеното обезболяване;
з) правилно проведено лечение на възпалителното заболяване;
3. спазване на установеното времетраене,
както следва:
а) обстоен профилактичен преглед за установяване на орален статус и изготвяне на
амбулаторен лист – 15 мин.;
б) обтурация с амалгама или химичен
композит – 26 мин.;
в) екстракция на временен зъб, вкл. анестезията – 17 мин.;
г) екстракция на постоянен зъб, вкл. анестезията – 22 мин.;
д) лечение на пулпит или периодонтит на
временен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 39 мин.;
е) лечение на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб (включва всички дейности без
обтурацията) – 141 мин.;
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ж) специализиран обстоен преглед – 15 мин.;
з) инцизия в съединителнотъканни ложи,
включително анестезия – 20 мин.;
и) екстракция на дълбоко фрактуриран или
дълбоко разрушен зъб, включително анестезия – 45 мин.;
й) контролен преглед на някоя от дейностите
по букви „з“ и „и“ (инцизия в съединителнотъканни ложи или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб) – 10 мин.;
4. показателите за спазване на установеното
времетраене не се отнасят за лечението на лица
до 18-годишна възраст с психични заболявания.
Чл. 100. Извършените и отчетени дейности
(с изключение на лечението на пулпити и
периодонтити) са за срок 12 последователни
месеца от датата на извършване на дейността.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този договор здравноосигурени лица се считат и лицата, за които
се прилагат схемите за социална сигурност на
ЕС, както и лицата, включени в международни
спогодби за социално осигуряване, по които
Република България е страна, и доказали правата си с удостоверителни документи за право
на обезщетения в натура в случай на болест,
майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания, съгласно приложение № 3.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този рамков договор влиза в сила от
1.01.2014 г. и отменя Националния рамков
договор за денталните дейности за 2013 г.
§ 3. Договорите с изпълнители на извънболнична дентална помощ влизат в сила,
както следва:
1. от 1 януари 2014 г., при условие че съответният изпълнител до момента на сключване
на новия договор е работил по договор с НЗОК
за оказване на същия вид дентална помощ и че
новият договор се подпише в срока по чл. 17;
2. от датата на подписване, при условие
че изпълнителят по т. 1 е договорил дейност,
която не е извършвал по договор с НЗОК през
2013 г. – за новата по вид дейност;
3. от датата на подписване на договора, в
случай че съответният изпълнител до момента
на сключване на новия договор не е работил
по договор с НЗОК.
§ 4. В случай че лечебно заведение за извънболнична дентална помощ не сключи договор с
НЗОК при настоящите условия, за извършената
от него дейност от 1 януари 2014 г. до датата
на отказа се подписва срочен договор.
§ 5. Всички образци на първични медицински документи, приети с НРД за денталните
дейности за 2013 г., се прилагат до издаването
на нови такива.
§ 6. В случаите на констатирани нарушения,
извършени до 31.12.2013 г. през периода на
действие на предходния индивидуален договор
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с изпълнител на дентална помощ, глоби и имуществени санкции се налагат при условията и
по реда на ЗЗО и ЗАНН.
§ 7. При необходимост от промяна на бизнес
правилата в хода на изпълнение на финансовата година корекциите във формата на XML
файл се извършват в срок един месец. Новият
формат на отчетния файл влиза в сила един
месец след публикуването му на интернет
страницата на НЗОК.
§ 8. Директорите на РЗОК осъществяват
ежемесечен мониторинг на ИДП, формиращи
най-голям разход на територията на съответната РЗОК.
§ 9. Този рамков договор за денталните
дейности се сключва на основание чл. 53, ал. 1
ЗЗО, обнародва се в „Държавен вестник“ и се
публикува на официалната интернет страница
на НЗОК.
§ 10. Неразделна част от този договор са
следните приложения, които се подписват от
страните по договора, обнародват се в притурка към „Държавен вестник“ и се публикуват
на официалната интернет страница на НЗОК:
приложение № 1 „Правна рамка“;
приложение № 2 „Първични медицински
документи“;
приложение № 3 „Документи, свързани с
оказване на медицинска и дентална помощ на
лица, осигурени в други държави“;
приложение № 4 „Финансови документи“;
приложение № 5 „Изисквания на НЗОК
за сключване на договор с изпълнители на
извънболнична дентална помощ“;
приложение № 6 „Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са
освободени от заплащане на потребителска
такса по чл. 37, ал. 1 ЗЗО“;
приложение № 7 „Притурка към здравноосигурителната книжка и декларация“.
За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател
Председател
на НС на НЗОК:
на УС на БЗС:
Людмила Петкова
Д-р Борислав Миланов
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Николай Шарков
Бойко Атанасов
Д-р Донка СтанчеваД-р Бойко Пенков
Забуртова
Д-р Симеон Василев
Д-р Явор Голчев
Д-р Иван Кокалов
Д-р Пламен Петров
Тома Томов
Д-р Георги Сойтариев
Доц. д-р Красимир
Д-р Олег Гладков
Гигов
Д-р Нелия Михайлова
Виктор Серов
Д-р Валентин Павлов
Иван Димитров
Управител на НЗОК:
Д-р Румяна Тодорова
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Министър на здравеопазването:
Д-р Таня Андреева-Райнова
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за
осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
доп., бр. 37 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 буква „а“ се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ръководителят на програмата и лицата
по ал. 1, т. 3 подписват декларация по образец
съгласно приложение № 2а, с която декларират, че са запознати с информацията по чл. 19,
ал. 1 от Закона за защита на личните данни.
Подписаните декларации се прилагат към
документацията по ал. 1.“
§ 2. В чл. 5 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Копие от постъпилите документи по
чл. 4 се изпраща в съответната регионална
здравна инспекция за извършване на проверка
на място в лечебното заведение, кандидатстващо за разрешение, относно осигуряването на
условия за спазване на изискванията на тази
наредба по отношение на съхраняването, документацията и отчетността на лекарствените
продукти, съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, които ще се използват в
програмата, както и относно съответствието
на помещенията, в които ще се осъществява
програмата, с изискванията на Наредба № 24
от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Психиатрия“ (ДВ, бр. 78 от 2004 г.).
Проверката се извършва от инспекторите по
наркотичните вещества в съответната регионална здравна инспекция.
(2) В 30-дневен срок от получаване на
документите по ал. 1 регионалната здравна
инспекция изпраща в Министерството на
здравеопазването протокол за извършената
проверка със заключение относно съответствието на лечебното заведение с посочените
в предходната алинея изисквания.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При непълноти в подадените документи
по чл. 4, констатирани несъответствия с посочените в чл. 5, ал. 1 изисквания или несъответствие на проекта на програма с Наредба
№ 24 от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Психиатрия“ Министерството на
здравеопазването уведомява писмено заявителите и определя срок за отстраняването им.“
2. В ал. 2 думите „сроковете по чл. 5, ал. 4
и чл. 7, ал. 1 спират да текат“ се заменят със
„срокът по чл. 7, ал. 1 спира да тече“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Ако заявителят не представи необходимите документи и не отстрани констатираните
несъответствия в срока по ал. 1, процедурата
за издаване на разрешение се прекратява.“
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§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В срок до три месеца от постъпването на заявлението по ал. 3 министърът на
здравеопазването или оправомощен от него
заместник-министър подновява разрешението
за осъществяване на програма за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица,
зависими към опиоиди, или прави мотивиран
отказ.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Създава се ал. 7:
„(7) Отказът по ал. 6 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Лечебните заведения, получили
разрешение за осъществяване на програма по
чл. 1, ал. 1, са длъжни да уведомяват за всяка
промяна в обстоятелствата по издаденото разрешение, като подават заявление и прилагат
свързаните с промяната документи.
(2) Промените в издаденото разрешение
се правят в срок до три месеца от подаване
на заявлението по ал. 1 по реда на чл. 4 – 6.“
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Лечебните заведения уведомяват пациентите на програмата по чл. 1, ал. 1 за
предоставяне на информация по чл. 19, ал. 1
от Закона за защита на личните данни при
постъпването им на лечение, за което всеки от
тях подписва декларация по образец съгласно
приложение № 2б.“
§ 7. В чл. 13 се създава ал. 4:
„(4) Лечебните заведения сключват договор
за охрана на помещението по ал. 3 с органите
на Министерството на вътрешните работи
или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на
частноохранителна дейност.“
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Националния център по
наркомании“ се заменят с „Министерството
на здравеопазването“.
2. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. номер на разрешението за осъществяване
на програмата и срокът, за който е издадено.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Списъкът по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването.
(4) Министърът на здравеопазването определя със заповед служители на министерството (титуляр и заместник), които отговарят
за изготвянето и актуализацията на списъка
по ал. 1.“
§ 9. В приложение № 1 към чл. 2 „Списък
на лекарствени продукти, съдържащи опиеви

С Т Р.
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агонисти и агонисти-антагонисти“ на ред 3 в
колона 2 думите „2 mg, 4 mg, 8 mg“ се заменят
с „0,4 mg, 2 mg, 8 mg“.
§ 10. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за осъществяване на
програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
от ............................................................................... ,
(име, презиме, фамилия)
л.к. № …………………….....…….…, ЕГН ......................... ,
издадена на: …………. от: .......................................... ,
представляващ:......................................................... ,
(наименование на
лечебното заведение)
ЕИК ...........................................................................
Седалище и адрес на управление:
гр./с. ...........................................................................
ул./бул. № ................................................................ ,
телефон за контакт……………………......,
притежаващо разрешение за осъществяване на
лечебна дейност/удостоверение за регистрация
на лечебното заведение ..........................................
Моля на основание чл. 87, ал. 1 от Закона за
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да бъде издадено разрешение за осъществяване на програма за лечение с агонисти
и агонисти-антагонисти на лица, зависими към
опиоиди, на ..............................................................
.....................................................................................
(посочва се лечебното заведение)
Ръководител на програмата е: ..............................
.....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
л.к. № ……………………......, ЕГН ................................. ,
издадена на: …………......... от: ...................................
Броят на лицата, включени в програмата, е .........
В програмата ще се използват следните лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти:
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
Лечебното заведение осъществява своята дейност
на адрес:
гр./с. ................................... код ................................ ,
ул./бул. № .................................................................
Прилагам следните документи:
1. проект на програма за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди;
2. план, индикатори и процедури за оценка на
ефективността на програмата, изготвен по образец;
3. списък на персонала, изпълняващ програмата, копия от документи, доказващи квалификацията му, копия от трудови или граждански договори
на персонала, както и времева ангажираност;
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4. инструкция за извършването на дейностите с лекарствени продукти, съдържащи опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти, и начин на
отчитането им;
5. свидетелство за съдимост на ръководителя
на програмата;
6. дипломи за завършено образование и за
придобита специалност на ръководител я на
програмата;
7. документи, удостоверяващи изискуемия стаж
на ръководителя на програмата;
8. сертификат за преминат курс за обучение на
ръководители на програми за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти;
9. декларация по чл. 4, ал. 2;
10. ...... бр. декларации по образец съгласно
приложение № 2а.
Подпис и печат на заявителя: ........................“

§ 11. Създава се приложение № 2а:

„Приложение № 2а
към чл. 4, ал. 2
Декларация
във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за защита
на личните данни
Долуподписаният/ата ..............................................
(трите имена)
с ЕГН ……………………………, длъжност ......................
в ..................................................................................
(наименование на лечебното заведение)
Декларирам, че съм запознат/а със следното:
Министерството на здравеопазването е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от
Закона за защита на личните данни и е вписан в
регистъра на администраторите на лични данни
и водените от тях регистри с лични данни под
идентификационен номер 5068.
Министерството на здравеопазването обработва
лични данни на физически лица – ръководители
и служители на лечебни заведения, във връзка
с осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими
към опиоиди.
Информацията, предоставена на Министерството
на здравеопазването, се изпраща на съответната
регионална здравна инспекция за извършване на
проверка и на Националния център по наркомании за изразяване на становище в изпълнение на
разпоредбите по чл. 5, ал. 1 и 3 от Наредба № 2
от 2012 г. за условията и реда за осъществяване
на програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими към опиоиди.
Трети лица могат да получат информация само
при условията и по реда, предвидени в нормативен акт.
При отказ от предоставяне на личните данни
Министерството на здравеопазването може да прекрати производството по издаване на разрешение.
Всяко физическо лице има право на достъп и
коригиране на отнасящите се за него лични
данни, които се обработват от Министерството
на здравеопазването, при условията и по реда,
предвидени в Закона за защита на личните данни.
Дата .................................. Подпис: .........................“
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§ 12. Създава се приложение № 2б:
„Приложение № 2б
към чл. 10, ал. 2
Декларация
във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за защита
на личните данни
Долуподписаният/ата ..............................................
(трите имена)
с ЕГН....................., пациент в ................................
.....................................................................................
(наименование на лечебното заведение)
Декларирам, че съм запознат със следното:
Лечебното заведение, което осъществява
програма за лечение с агонисти и агонистиантагонисти, в която участвам като пациент, е
администратор на лични данни по смисъла на
чл. 3 от Закона за защита на личните данни и
е вписано в регистъра на администраторите на
лични данни и водените от тях регистри под
идентификационен номер ......................................
Лечебното заведение обработва лични данни на
пациенти, участващи в програми за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.
Личните данни могат да бъдат предоставени
на Националния център по наркомании, както
и на трети лица само при условията и по реда,
предвидени в нормативен акт.
Всяко физическо лице има право на достъп и
коригиране на отнасящите се за него лични данни, които се обработват от лечебното заведение,
при условията и по реда, предвидени в Закона за
защита на личните данни.
Дата ......................... Подпис: .................................“
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Министър:
Таня Андреева

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ДОГОВОР № РД-НС-01-4
от 18 декември 2013 г.

за приемане на обеми и цени на медицинската
помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК), от една страна, и Българския
лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 2 и 6
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се
сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на този договор са обемите и
цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2,
т. 2 ЗЗО, оказвана през 2014 г. при условията
и по реда на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2014 г.
Чл. 2. Страните договарят следните обеми
и цени на видовете медицинска помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, в
наредбата по чл. 45, ал. 2 ЗЗО – Наредба № 40
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от 2004 г. за определяне на основния пакет от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК (Наредба № 40 от 2004 г. – ДВ, бр. 112
от 2004 г.):
1. Обеми и цени за дейностите в първичната
извънболнична медицински помощ (ПИМП),
включени в приложение № 1 „Основен пакет
първична извънболнична медицинска помощ“
към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г.:
Номенклатура

Обеми
(брой)

I

Капитационно плащане

6 112 027

1

Лица от 0 до 18 години

1 227 067

1,30

2

Лица от 18 до 65 години

3 493 489

1,05

3

Лица над 65 години

1 391 471

1,40

4

За п ла ща не за оси г уря ва не на пос т оя нен
денонощен достъп до
медицинска помощ на
ЗОЛ, включително от
дежурни кабинети съгласно Наредба № 40
от 2004 г. за определяне
на основния пакет от
здравни дейности, гарантирани от бюджета
на НЗОК

6 112 027

0,11

ІІ

Дейност по програма
„ Де т с ко з д р а в е оп а з ване“

2 885 053

1

Профи ла к т и ч н и п регледи за лица от 0 до 1 г.

603 371

9,00

2

Профи ла к т и ч н и п регледи за лица от 1 до 2 г.

209 037

8,00

3

Профи ла к т и ч н и п регледи за лица от 2 до 7 г.

556 200

8,00

4

Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.

487 655

8,00

5

Задължителни имунизации и реимунизация
на лица от 0 до 18 г.

1 028 790

4,50

III

Имунизации за рак на
мат оч ната ш и й к а по
национална програма

24 405

4,00

IV

Дейност по програма
„Майчино здравеопазване“

9 450

7,00

V

Дейност по диспансерно наблюдение

3 488 815

1

Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
с една диагноза

1 010 435

9,00

2

Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с
повече от една диагноза

2 478 380

9,50

VI

Профи ла к т и ч н и п регледи на лица над 18 г.

2 370 700

9,00

VII

Им у низации на лица
над 18 г.

244 600

4,50

Код

Цени
(в лв.)

С Т Р.
Код
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Номенклатура

Инцидентни посещения
VIII на ЗОЛ от други здравни
райони
IX

Обеми
(брой)
31 000

Цени
(в лв.)
5,50

Номенклатура

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

І

Първични прегледи

1

Прегледи по повод
ост ри забол явани я и
с хронични, неподле- 5 400 935 18,00
жащи на диспансерно
наблюдение

6 399 707

Прегледи на ЗОЛ от 0
до 18 г. при специалист
по „Педиатрия“ и/или
с придобита профилна
719 494
специалност по „Детски болести“, насочен
от ОПЛ по повод остри
състояния

18,00

3

Прегледи при специа л ис т и („Х и ру рг и я“,
„Ортопедия и травма- 166 620
тология“), изпълняващи процедури

18,00

4

Първични профилакт и чни п регледи по
п р ог ра м а „М а й ч и но
здравеопазване“

45 442

Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение
на ЗОЛ

67 216

2

5
ІІ

Вторични прегледи

1

Прегледи по повод
ост ри забол явани я и
с хронични, неподле- 2 192 562
жащи на диспансерно
наблюдение

2

Прегледи на ЗОЛ от 0
до 18 г. при специалист
„Педиатрия“ и/или с
п ри доби та п рофи л на
специалност по „Детски болести“, насочен
от ОПЛ по повод остри
състояния

535 833

Прегледи при специа л ис т и („Х и ру рг и я“,
„Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури

152 419

3

Код

18,00

18,00

9,50

9,50

Номенклатура

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

ІІІ

35 028

9,50

ІV

Профилактични прегледи по п рог рама
„Майчино здравеопазване“

318 092

9,50

V

Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г.
от рискови групи

379

9,50

VІ

С пец иа л и зи ра н п р е глед по диспансерно
наблюдение на ЗЗОЛ
с едно или повече заболявания

910 254

9,50

VII

Ком п лексно д испа нс ерно (а мбулат орно)
наблюдение на лица с
психични и кожно-венерически заболявания

67 216

14,00

VІІI

Мед и ц и нск а експер тиза

824 577

5,50

IX

Високоспециализирани
дейности

549 882

05_31

Лока лно обезбол яване – проводна анестезия

5

7,49

06_11

Пу нк ционна биопси я
на щи тови дна ж леза
под ехог рафск и контрол

388

28,36

14_24

Лазертерапия при очни
заболявания

12 307

39,91

21_22

Вземане на биопсичен
материал от нос

28

13,38

21_29

Назален провокационен тест с алергени

5

26,22

21_31

Отстраняване на полипи от носната кухина

161

26,75

22_01

Пункция и аспирация
на максиларен синус

1 515

13,05

28_0

Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни
абсцеси

819

13,05

31_48

Ларингостробоскопия;
ларингостробография

473

26,75

33_29

Бронхопровокационен
тест с метахолин

5

32,10

38_50

Лигатура на вена при
под кож н и вари козн и
образувания и ексцизия
на варикозни възли

14

29,96

39_96

Венозна анестезия

473

19,90

40_11

Вземане на биопсичен
материа л от лимфен
възел

833

13,91

2 880 814

9,50
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Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г.
от лекар специалист с
придобита специалност
по „Педиатрия“

Неблагоприятни усло6 000 000 лв.
вия
(годишна стойност)

2. Обеми и цени за дейностите в специализираната извънболнична медицинска помощ
(СИМП), включени в приложение № 2 „Основен пакет специализирана извънболнична
медицинска помощ“ към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г.:
Код

ВЕСТНИК
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ДЪРЖАВЕН
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

Код

Номенклатура

41_31

Вземане на материал
ч рез кост но -мозъчна
пункция за специализирани изследвания

85

16,05

45_13

Д иа г но с т и ч на г орна
ендоскопия

6 627

21,40

45_23

Д иа г нос т и ч на дол на
ендоскопия, фиброколоноскопия

710

21,40

45_24

Д иа г нос т и ч на дол на
ендоскопия, фибросигмоидоскопия

1 420

21,40

57_32

Ур е т р о ц и с т о с к о п и я
(диагностична)

2 367

20,12

57_33

Вземане на биопсичен
материал от пикочен
мехур

5

13,91

58_0

Ур е т р о т ом и я
стриктура

12

14,98

58_23

Вземане на биопсичен
материал от уретра

5

13,91

60_11

Вземане на биопсичен
материал от простата

80

13,91

64_11

Вземане на биопсичен
материал от пенис

5

13,91

67_11

Колпоскопия с прицелна биопсия

2 272

13,91

67_32

Деструктивно лечение
на доброкачествени изменения на маточната
шийка, с изключение
на химична кау теризация

6 532

68_16

Аспирационна ендометриална биопсия

133

8,03

81_91

Диагностична и терапевтична пункция на
стави

20 827

17,44

82_04

Инцизия и дренаж на
палмарно или тенарно
пространство

861

40,77

83_13

Вагинотомия

9

8,56

85_0

Инцизи я на г ръдна
жлеза

663

16,05

85_11

Вземане на биопсичен
материал от гърда

852

13,91

86_3

Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори

11 360

13,91

88_71

Трансфонтанелна ехография

1 893

17,44

88_72

Ехокардиография

299 158

22,79

Ф е т а л н а ехок а рд ио графия на рисков кон88_721
т и н г ен т за с ърдеч на
патология на плода

29

28,89

Ехография на млечна
жлеза

1 893

88_73

при
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Код
88_75

88_77

88_79

88_98

89_01

89_04

13,91
89_06

89_07

89_08

89_12
89_14

13,36
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Номенклатура

Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
Доплерова сонография;
доплерова сонография
на периферни съдове;
доплерова сонография
на съдовете на щитовидната жлеза
Ехографско изследване
на стави при деца
Ос т е оденси т оме т ри я
и интерпретация при
следните случаи: Болни с т рансп лан т и рани органи. Пациенти
с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
Интерпретация на резултат от изследване на
кинетиката на радион у к лидно марк ирани
тромбоцити
Интерпретация на резултат от изследване
на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем
циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
Интерпретация на комплексно изследване на
стан дар т ен панел о т
морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни
показатели за диагноза
и определяне на група
прогностичен риск при
болен с левкемия
С нем а не н а а не с т е зиологичен стат ус за
планиране на оперативна интервенци я с
анестезия
Интерпретация на комплексно изследване на
стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели
β-микроглобулин за диаг ноза и оп редел яне
на г ру па п рог нос т ичен риск при пациент
с лимфом
Назален провокационен тест с медиатори
Елек т роенцефа лог рафия (ЕЕГ)

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

2 083

17,66

34 081

17,66

11 360

17,66

11

20,33

7

26,75

5

26,75

18

26,75

4 746

13,38

44

26,75

5

28,89

42 886

16,05

89_41

Сърдечно-съдов тест с
натоварване

11 171

20,12

89_50

ЕКГ Холтермониториране

11 550

17,44

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

Код

Номенклатура

89_61

Непрекъснат 24-часов
запис на АН (Холтермониториране)

1 516

17,12

90_49

Индуциране на храчка
и нейната обработка

5

12,84

93_08

Електромиография
(ЕМГ)

30 294

16,05

93_13

Постизометрична релаксация (курс на лечение)

473

12,84

93_21

Екстензионна терапия
(курс на лечение)

189

12,84

93_27

С пец иа л изи ра н и к инезитерапевтични методи, приложими при
ДЦП*

284

27,82

93_75

Фониатрична консулт а ц и я с по с лед ва щ а
гл ас ов а р ех аби л и т ация – курс (комплекс
дихателни, фонаторни
и резонаторни упражнения) 10 сеанса*

947

95_12

Флуоресцентна ангиог рафи я на съдовете
на окото

10 414

95_23

Евокирани потенциали

95_47

Фонетография

96_53

Назален лаваж и обработка

99_29

Венозн и и нфу зи и на
вазоак тивни медикаменти при застрашаващи живота състояния

5

99_88

Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани*

Z01_5

Кожно-алергично тестване

1 325

Z01_5

Тестуване за поносимост при прилагане на
анестетици

151

1

С пец иа л изи ра н п р е глед

2 Група І процедури
3 Група ІІ процедури
4 Група ІІІ процедури
Заключителни прегле5
ди по трите групи

Код

БРОЙ 3
Номенклатура

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

01

Клинична лаборатория 17 064 577

01_01

Кръвна картина – поне осем от посочените
показатели или повече:
хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хемат ок ри т, т ромбоц и т и,
MCV, MCH, MCHC

2 435 497

1,98

01_03

Скорост на утаяване на
еритроцитите

891 296

0,80

01_04

Време на кървене

64 220

1,43

01_05

Пр е с я в а щ и т е с т ов е:
протромбиново време

298 721

1,98

01_06

Пр е с я в а щ и т е с т ов е:
активирано парциално
тромбопластиново време (APTT)

22 380

1,98

01_07

Пресяващи тестове: фибриноген

46 705

1,98

01_08

Химично изследване на
урина с течни реактиви (белтък, билирубин,
уробилиноген)

874 755

0,80

36,06

01_09

Седимент на у рина – ориен т и ровъч но
изследване

1 038 224

0,80

104

20,33

01_10

Окултни кръвоизливи

3 406

2,30

19

16,05

01_11

Глюкоза

1 597 717

1,43

5

18,19

01_12

Кръвно-захарен профил

01_13

Креатинин

01_14

Урея

01_15

Билирубин – общ

01_16
01_17
01_18

Албумин

01_19

Холестерол

01_20

HDL холестерол

1 087 849

1,43

01_21

Триглицериди

1 472 683

1,43

01_22

Гликиран хемоглобин

252 015

9,24

01_23

Пикочна киселина

222 824

1,43

01_24

AСАТ

434 458

1,43

5,00

01_25

АЛАТ

433 972

1,43

1 857 429

1,80

01_26

Креатинкиназа (КК)

23 353

1,43

89 937

1,80

01_27

ГГТ

160 550

1,43

79 789

1,43

30 164

1,43

2 433

1,54

173 200

2,86

55 949

1,43

11 360

27,82

18,19

26,75
8,03
9,63

Физиотерапия и реха3 925 026
билитация

X

ВЕСТНИК

178 018

427 161

3,85

1 334 999

1,43

231 095

1,43

90 492

1,43

Билирубин – директен

34 056

1,43

Общ белтък

58 382

1,43

33 570

1,43

1 610 366

1,43

1 791 160

1,80

01_28

А лка лна фосфатаза
(АФ)

186 500

9,00

01_29

Алфа-амилаза

01_30

Липаза

01_31

Натрий и калий

01_34

Калций

01_35

Фосфати

25 299

1,43

01_36

Желязо

145 955

1,43

3. Обеми и цени на специализирани и
високоспециализирани медико-диагностични
изследвания, включени в т. II на приложение
№ 2 „Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ“ към член единствен
на Наредба № 40 от 2004 г.:

БРОЙ 3
Код

ДЪРЖАВЕН
Номенклатура

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

Код

Номенклатура

19 266

3,67

01_37

ЖСК

51 571

2,10

01_38

CRP

125 521

3,74

02_09

01_40

Диференциално броене
на левкоцити – визуално микроскопско или
автоматично апаратно
изследване

Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм
и други бета-стрептококови инфекции)

250 069

1,98

02_10

Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)

16 542

3,67

Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза)

1 168

3,56

01_41

Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване

02_11
28 218

1,98

09_01

Криоглобулини

195

6,27

02_12

57 895

8,00

09_02

Общи имуноглобулини
IgM

487

9,79

Фекална маса и ректален секрет (Salmonella,
Shigella, E. coli, Candida,
Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)

09_03

Общи имуноглобулини
IgG

389

9,79

09_04

Общи имуноглобулини
IgA

292

9,79

02_13

112 288

6,00

09_05

С3 компонент на комплемента

195

9,79

Изследване на урина за
урокултура ������������
Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae,
Enterococcus, Грам (–),
Staphylococcus (S. aureus,
S. saprophyticus)

09_06

С4 компонент на комплемента

97

9,79

10_08

fT4

136 711

10,34

02_14

99 249

8,50

10_09

TSH

349 318

10,34

10_10

PSA

221 851

12,10

Материал от генитална
система N. gonorrhoeae,
Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus,
Gardnerella, Enterobacteriaceae и др, Грам (–),
Гъби (C. albicans) и др.

10_11

CA-15-3

3 892

12,10

10_12

СА-19-9

2 919

12,10

10_13

СА-125

6 325

12,10

02_15

5 838

8,50

10_14

Алфа-фетопротеин

1 265

12,10

Ранев материал и гной
Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr.
A), Enterobacteriaceae и
др. Грам (–), Анаероби,
Corynebacterium

10_15

Бета-хорионгонадотропин

2 433

12,10

10_16

Карбамазепин

292

12,00

10_17

Валпроева киселина

1 460

12,00

02_16

87 767

8,50

10_18

Фенитоин

19

12,00

10_19

Дигоксин

19

12,00

10_20

Микроалбуминурия

Гърлени и назофарингеални секрети ��������
b-Streptococcus, Staphylococcus
(S. aureus), Neisseria (N.
meningitidis), Haemo philus (H. influenzae),
Гъби (C. albicans и др.),
Corynebacterium

10_21

Progesteron

10_22
10_23

02_17

Храчка, a-(b)- Streptococcus, Staphylococcus,
Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и
др. Грам (–), Гъби (C.
albicans и др.), Mycobacterium, А наероби,
Aspergillus, M. pneumoniae, RSV

11 968

8,50

02_19

Антибиограма с 6 антибиотични диска

108 006

4,50

02_20

Chlamydia (сух тест)

2 433

3,46

04

Медицинска паразитология

113 358

04_01

Микроскопско изследване за паразити, вкл.
Trichomonas vaginalis

104 114

4,50

04_02

Серологично изследване за трихинелоза

487

10,00

107 520

8,00

6 811

10,34

LH

9 244

10,34

FSH

11 190

10,34

10_24

Prolactin

18 974

10,34

10_25

Estradiol

8 271

10,34

10_26

Testosteron

10 217

10,34

10_27

А н т и т ела с р ещ у Те реоидната пероксидаза – Аnti – TPO

11 676

10,34

10_34

Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза

1 460

12,10

10_61

СЕА

2 141

12,10

2

К линична микробиология

02_07

RPR (или Васерман)

570 099
47 679

3,56

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
Обеми
(брой)

БРОЙ 3

Цени
(в лв.)

Код

Номенклатура

5 838

10,00

06_14

Рентгенография на бедрена кост

5 254

7,20

2 919

10,00

06_15

Рентгенография на колянна става

114 039

7,20

06_16

Рентгенография на подбедрица

12 941

7,20

06_17

Рентгенография на глезенна става

36 002

7,20

06_18

Рентгенография на стъпало и пръсти

43 786

7,20

06_19

Рентгенография на клавикула

1 557

7,20

06_20

Рен т г еног рафи я на
акромиоклавикуларна
става

973

7,20

06_21

Рентгенография на скапула

535

7,20

06_22

Рентгенография на раменна става

34 056

7,20

06_23

Рентгенография на хумерус

3 308

7,20

06_24

Рентгенография на лакетна става

11 676

7,20

06_25

Рентгенография на антебрахиум

7 784

7,20

06_26

Рен т г еног рафи я
гривнена става

28 218

7,20

06_28

Рентгенография на череп

3 989

13,11

06_29

Рен т г еног рафи я на
гръбначни прешлени

179 038

13,11

7,20

06_30

Рентгенография на гръден кош и бял дроб

398 262

13,11

2 433

7,20

06_31

2 724

13,11

Рентгенография на околоносни синуси

Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум

46 705

7,20

06_32

17 515

13,11

Специални центражи
на черепа

Обзорна рентгенография на корем

2 919

7,20

06_33

Рентгенография на таз

44 759

13,11

06_34

Е хо г р а ф с к а д и а г н о с т и к а на корем н и и
ретроперитонеални
органи

136 030

13,11

06_35

Томография на гръден
кош и бял дроб

487

20,57

06_37

Рентгеново изследване
на хранопровод, стомах

16 542

20,57

06_38

Рентгеново изследване
на тънки черва

973

20,57

06_39

Иригография

6 811

20,57

10_01

Компютърна аксиална
или спирална томография

48 165

73,28

10_02

Ядрено-магнитен резонанс

29 570 214,68

Код

Номенклатура

04_03

Серолог и чно изследване за токсоплазмоза

04_04

Серологично изследване за ехинококоза

05

Вирусология

86 230

05_01

Серологично изследване за HIV 1/2 антитела

29 677

7,71

05_02

Серолог и чно изследва не на а н т и т ела за
рубеола при бременни
(IgM, IgG)

97

8,16

05_03

Серологично изследване на IgM антитела за
морбили при бременни

19

Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус

973

05_05

Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус

49 625

8,50

05_06

Серологично изследване на антитела срещу
хепатитен С вирус

4 865

9,50

05_07

Серолог и чно изследване на anti-HBcIgM
антитела и HBeAg на
хепатитен В вирус

973

06

Рентгенология

06_01

Рентгенография на зъби
с определен центраж
(секторна рентгенография)

24 326

06_02

Рентгенография на челюстите в специални
проекции

973

06_03

Рентгенография на лицеви кости

06_04
06_05

05_04

ВЕСТНИК

06_06

Рен т г еног рафи я
стернум

8,16

8,50

10,88

1 589 991

на

1,42

973

7,20

06_07

Рентгенография на ребра

11 093

7,20

06_08

Рентгеноскопия на бял
дроб

4 865

7,20

06_09

Рен т г еног рафи я
крайници

2 919

7,20

06_10

Рентгенография на длан
и пръсти

35 516

7,20

06_11

Рентгенография на стерноклавикуларна става

973

7,20

06_12

Рентгенография на сакроилиачна става

1 946

7,20

06_13

Рентгенография на тазобедрена става

43 884

7,20

на

Обеми
(брой)

на

Цени
(в лв.)

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

Код

Номенклатура

10_03

Мамография на двете
млечни жлези

173 005

17,48

10_04

Ехография на млечна
жлеза

3 892

13,11

10_58

Х истероса лпингог рафия

195

20,57

10_59

Интравенозна холангиография

19

20,57

10_60

Венозна урография

1 654

20,57

10_62

Обзорна (панорамна)
рентгенография на зъби
(Ортопантомография)

46 705

13,11

07

Обща и клинична патология

214 364

07_01

Цитологично изследване на две проби от
цитонамазка от храчка

58

8,90

07_02

Цитологично изследване на две проби от
седимент от урина

15

8,90

07_03

Цитологично изследване на две проби от
секрет от млечна жлеза

389

8,90

07_04

Цитологично изследване на две проби от
лаважна течност от пикочен мехур

10

8,90

07_05

Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула

15

8,90

07_06

Цитологично изследване на две проби от
секрет от рана (включително оперативна)

18

8,90

07_07

Цитологично изследване на две проби от
синовиална течност

58

8,90

07_08

Цитологично изследване на две проби от
л а ва ж н а т еч но с т о т
уретери

39

8,90

07_09

Цитологично изследване на две проби от
цитонамазка от женски
полови органи

207 256

8,90

07_10

Цитологично изследване на две проби от
цитонамазка от устна
кухина

39

8,90

07_11

Цитологично изследване на две проби от
цитонамазка от очни
лезии

10

07_12

Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии

126

8,90

07_13

Цитологично изследване на две проби от
л а ва ж н а т еч но с т о т
пиелон

10

8,90

ВЕСТНИК
Код
10_38

10_39

10_40

10_41

10_42

10_43

10_44

10_45

10_46

10_47

10_48

10_49

10_50

10_51

10_52

10_53
8,90
10_54

С Т Р. 8 9
Номенклатура

Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от лимфен възел
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от млечна жлеза
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от простата
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от щитовидна жлеза
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от слюнчена жлеза
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от коремен орган
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от бял дроб, ларингс и
трахея
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от медиастинум
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от туморни формации в
коремната кухина
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от полов орган
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от устна ку хина, фаринкс и хранопровод
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от кожа и кожни лезии
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от мускул
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от подкожен тумор
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от органи на пикочната
система
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от око и очни лезии
Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от става

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

136

16,96

487

16,96

243

16,96

156

16,96

15

16,96

487

16,96

10

16,96

10

16,96

49

16,96

1 946

16,96

68

16,96

2 141

16,96

13

16,96

487

16,96

16

16,96

10

16,96

12

16,96

10_55

Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от външно ухо

12

16,96

10_56

Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от нос

18

16,96

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

Код

Номенклатура

10_57

Х ис т о биопси ч но и з следване на две проби
от костен мозък

09

Имунология

09_01
09_02
09_03
09_04
09_05
09_06
10_05

10_06

10_07

Определяне на криоглобулини
Определяне на общи
имуноглобулини Ig M
Определяне на общи
имуноглобулини Ig G
Определяне на общи
имуноглобулини Ig А
Определяне на С3 компонент на комплемента
Определяне на С4 компонент на комплемента
Флоу ц и т оме т ри ч но
имунофенотипизиране
на левкоцити – стандартен панел
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и
моноцити с Нитроблaу
тетразолов тест
Флоуцитометрично определ яне на фагоц итозата

Обеми
(брой)
10

Цени
(в лв.)

3 875

12_01

29

6,27

389

9,79

389

9,79

389

9,79

292

9,79

291

9,79

10

32,82

12

47,94
10,34

10_09

TSH

778

10,34

195

41,89

584

41,89

12

10_35

10_36

10_37

Имунохематология
Оп редел я не на и м уногло бу л и новат а х арактеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на
Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест реагенти
с анти-IgG и анти-комплементарен (С‘) тест
реагент
Определяне на специфичността и титъра на
еритроантителата чрез
аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
Определяне на титъра
на имунните анти-А и
анти-В антитела от клас
IgG след обработка на
серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs)
метод

12_03

12_04

487

10_30

12_02

30 123,20

fT4

10_29

Код

16,96

10_08

Определяне на общи
Ig E
Определяне на антинуклеарни антитела в
серум

ВЕСТНИК

12_06

48 004

19

12_05

11,76

534

23,41

16,35

Номенклатура
Определяне на кръвни групи от системата
АВ0 и Rh (D) антиген
от системата Rhesus по
кръстосан метод (с тестреагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D
и тест еритроцити А1,
А2, В и 0)
Определяне на подгрупите на А антигена (А1
и А2) с тест реагенти с
анти-А и анти-Н
Определяне на слаб D
антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
Изс лед ва не за а вт о е ри т р оа н т и т е л а п ри
фи кси ра н и а н т и т е ла
върх у еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs)
т ес т с пол и ва лен т ен
антиглобулинов серум,
при свободни антитела
в серума – чрез аглутинационен или ензимен
метод
Изслед ва не за а ло ери т роан т и т ела ч рез
аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов
(Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов
серум
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell
антиген с моноспецифични тест реагенти

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

32 207

7,06

4 379

4,14

973

31,58

973

21,06

8 757

31,58

83

29,23

4. Обеми и цени на дейностите в болнична
помощ по клинични пътеки (КП), включени
в приложение № 5 „Списък на клиничните
пътеки“ към член единствен на Наредба № 40
от 2004 г., и на медицински изделия, прилагани
в болничната медицинска помощ:
4.1. Клинични пътеки
Код

78

БРОЙ 3

Наименование

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

1

Ис х е м и ч е н м о з ъч е н
инсулт без тромболиза

38 229

620

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

183

2 800

3

Паренхимен мозъчен
кръвоизлив

2 521

774

4

Субарахноиден кръвоизлив

255

1 000

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с
имуноглобулин

59

5 500

БРОЙ 3
Код

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
с и м у ногло бул и н на
апаратна вентилация
Болести на черепномозъчните нерви, на
нервните коренчета и
плексуси, полиневропатия и вертеброгенни
болкови синдроми +
Вертеброгенни дискови
и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви
болкови синдроми
Диабетна полиневропатия
Остри и хронични вирусн и , ба к т ери а л н и ,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при
лица над 18 години
Остри и хронични вирусн и , ба к т ери а л н и ,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при
лица под 18 години
Наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система с
начало в детска възраст
(от 0 – 18 г.), засягащи
ЦНС
Наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система
при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)
Наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система
при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС),
с продължителна апаратна вентилация
Невро-мускулни заболявания и болести на
предните рога на гръбначния мозък
Невро-мускулни заболявания и болести на
предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна
вентилация

17

Мултиплена склероза

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код
19

9

10 000

21

22

61 762

461

23

24

0

0

25
26

622

1 755

300

1 755

27

28

29
30
519

578
31

2 208

450
32

1

2 500
33

301

480

34
35
36

1

2 200
37

2 043
5 983

533
300

38

Наименование
Епилептичен статус
М иас т ен и я г ра вис и
миастенни синдроми
при лица над 18 години
М иас т ен и я г ра вис и
миастенни синдроми
при лица под 18 години
Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
Миастенни кризи с човешки имуноглобулин
и апаратна вентилация
Паркинсонова болест
Заболявания на горния
гаст роинтестина лен
тракт
Интервенционални
п роцед у ри п ри забо лявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
Високоспециа лизирани интервенционални
процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
Болест на Крон и улцерозен колит
Забол явани я на т ънкото и дебелото черво
Ендоскопско и медик а мен т о з но лечен ие
при остро кървене от
гаст роинтестина лни я
тракт
Високоспециа лизирани интервенционални
процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС),
панк реаса и пери то неума
Заболявания на хепатобилиарната система,
панк реаса и пери то неума
Декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза)
Хронични вирусни хепатити
Хронични чернодробни
заболявания
Хронични диарии при
лица под 18-годишна
възраст
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

С Т Р. 9 1
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

541

500

247

500

17

657

8

5 000

15

7 000

786

231

21 777

600

4 523

120

14 636

850

1 923

1 100

11 330

604

10 990

579

3 856

1 500

25 248

920

7 445

1 000

3 133

604

5 084

630

2

400

17 682

750

С Т Р.
Код

39

40.1

40.2

41

42

43

44

45

47.1

47.2

48

92

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Инвазивна диагностика
при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация
По с т оя н н а е лек т р о к ард ио с т и м у ла ц и я с
и м п ла н та ц и я на а нт ибра д и к арден пейсмейкър – еднокамерен
или двукамерен
Постоянна електрокардиостимулация с имплантаци я на ресинхронизираща система
за стимулация или автоматичен кардиовертер
дефибрилатор
Интервенционално лечение и свързани с него
диагностични катетеризации при сърдечни
аритмии
Интервенционално лечение и свързани с него
диагностични катетеризации при вродени
сърдечни малформации
Интервенционално лечение и свързани с него
диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с
механична вентилация
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални
съдове
Интервенционално лечение и свързани с него
диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
Нестабилна форма на
ангина пекторис/остър
миокарден инфаркт без
ST елеваци я без инвазивно изследване и/
или интервенционално
лечение с насочване за
ранна коронанография
и болничен престой до
1 ден
Нестабилна форма на
ангина пекторис/остър
миокарден инфаркт без
ST елевация без инвазивно изследване и/или
интервенционално лечение без насочване за
ранна коронанография
и минимален болничен
престой 3 дни
Нестабилна форма на
ангина пекторис с инвазивно изследване

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

90

2 761

207

338

14

33

1 320

400

ВЕСТНИК
Код

Цени
(в лв.)

49

9 388

3 430

50

Остър коронарен синдром с персис т и ра ща
елевация на ST сегмент
с фибринолитик

189

2 750

51

Остър коронарен синдром с персис т и ра ща
елевация на ST сегмент
с интервенционално лечение

5 241

4 540

52

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас
без механична вентилация

74 106

420

53

Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с
механична вентилация

895

1 300

54

Инфекциозен ендокардит

188

4 950

55

Заболявания на миокарда и перикарда

1 665

462

56

Ритъмни и проводни
нарушения

21 260

345

57

Артериална хипертония при деца

247

579

41

578

3 318

3 600

Обеми
(брой)

Нестабилна форма на
ангина пекторис с интервенционално лечение

1 100

3 318

Наименование

БРОЙ 3

8

370

58

Х ипоксемични съст оя н и я п ри вр оден и
с ърдеч н и ма лформации при възраст до 18
години

5 655

3 318

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

2 728

700

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

95

2 481

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

27 653

420

62

Гломе ру лоне фри т и –
ост ри и хронични,
първични и вторични
при системни заболявания – новооткрити,
при лица над 18 години

906

876

63

Гломе ру лоне фри т и –
ост ри и хронични,
първични и вторични
при системни заболявания – новооткрити,
при лица под 18 години

138

876

64

Лечение на х истологично доказани гломерулонефрити – остри и
хронични, първични и
вторични при системни заболявания – при
лица над 18 години

5 634

876

1 738

13 566

13 335

200

200

900

БРОЙ 3
Код

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код

65

Лечение на х истологично доказани гломерулонефрити – остри и
хронични, първични и
вторични при системни заболявания – при
лица под 18 години

165

950

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над
18 години

1 202

883

67

Остра бъбречна недостатъчност при лица под
18 години

33

950

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица
над 18 години

4 750

330

69

Хронична бъбречна недостатъчност при лица
под 18 години

66

350

70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на
пикочния мехур: стадии
T1-3, N0-2, M0-1

2 598

800

71

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

44

5 000

72

Трансуретрална простатектомия

2 304

1 000

73

Отворени оперативни
процедури при доброкачествена хиперплазия
на простатната жлеза и
нейните услож нени я,
с изк лючение на ендоскопски методи

973

1 200

74

Консервативно лечение
на продължителна бъбречна колика

7 486

75

Бъбречно-каменна болест: у ролитиаза – екстракорпорална
литотрипсия

8 796

76

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на
лечение

10 523

77

Оперативни процедури
при вродени заболявания на пикочо-половата
система

264

2 500

78

Оперативни процедури
върх у м ъж ка полова
система

10 548

500

79

Оперативни процедури
на дол н и т е п и коч н и
пътища с голям обем
и сложност

399

2 600

96

80

Оперативни процедури
на дол н и т е п и коч н и
пътища със среден обем
и сложност

920

1 160

97

81
82

83

84

85

86

87
88

89

90

91
130
92
380
93
774
94

95

Наименование
Оперативни процедури
при инконтиненция на
урината
Реконструктивни операции в урологията
Е н до с копс к и п р оце дури при обструкции
на дол н и т е п и коч н и
пътища
Оперативни процедури
при травми на долните
пикочни пътища
Оперативни процедури
на бъбрека и уретера с
голям и много голям
обем и сложност
Оперативни процедури
на б ъбрек а и у ре т ера със среден обем и
сложност
Ра дика лна цистек томия. Радикална цистопростатектомия
Радикална простатектомия
Консервативно лечение
на възпалителни забол явания на мъжките
полови органи
Х р о н и ч н а о б с т р у ктивна белодробна болест – остра екзацербация
Б р о н хо п н е в м о н и я и
бронхиолит при лица
над 18-годишна възраст
Бронхиална астма:
среднотежък и тежък
пристъп при лица над
18-годишна възраст
Бронхиална астма:
среднотежък и тежък
пристъп при лица под
18-годишна възраст
Диагностика и лечение
на алергични заболявания на дихателната
система при лица над
18 години
Диагностика и лечение
при инфекциозно-алергични заболявания на
д и хат ел ната сис т ема
при лица под 18 години
Гнойно-възпалителни
заболявания на бронхобелодробната система
при лица над 18 години
Гнойно-възпалителни
заболявания на бронхобелодробната система
при лица под 18 години

С Т Р. 9 3
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

71

612

588

1 000

11 240

450

154

1 000

2 187

2 300

881

942

143

3 200

399

2 500

1 588

440

10 877

420

32 935

450

6 553

426

2 911

553

1 297

333

8 067

400

6 876

700

56

1 200

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

Код

Наименование

98.1

Бронхоскопски процедури с неголям обем
и сложност в пулмологията

98.2

Високоспециа лизирани интервенционални
процедури в пулмологията

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести
на дихателната система
при лица над 18 години

13 977

600

100

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести
на дихателната система
при лица под 18 години

52

1 000

101

Декомпенсирана хронична ди хателна недостатъчност при болести на дихателната
система с механична
вентилация

615

102

Бронхопневмония при
лица под 18-годишна
възраст

46 111

545

103

Бронхиолит при лица
под 18-годишна възраст

17 314

431

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица
над 18 години

29 181

497

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица
под 18 години

778

506

106

Заболявания на щитовидната жлеза

4 489

341

107

Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика

624

220

108

Заболявания на хипофизата и надбъбрека
при лица над 18 години

2 371

460

109

Заболявания на хипофизата и надбъбрека
при лица под 18 години

619

600

110

Кост ни метаболи т ни
заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обм яна п ри
лица над 18 години

288

111

Кост ни метаболи т ни
заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обм яна п ри
лица под 18 години

42

112

Метаболитни нарушения при лица над 18
години

2 669

3 305

729

280

800

1 540

392

450

415

ВЕСТНИК
Код

Наименование

Метаболитни нарушения при лица под 18
години
Глухота – диагностика
114
и конс ерват и вно лечение
Консерват ивно лечен ие на свет овър т еж ,
разстройства в равно116.1
весието от периферен
и централен тип с болничен престой до 1 ден
Консерват ивно лечен ие на свет овър т еж ,
р а з с т р ойс т в а в р а в 116.2 новесието от периферен и централен тип с
минимален болничен
престой 4 дни
Гл у хо т а – кох л е а рн а
117
имплантация
Х и ру рг и ч но лечен ие
п ри з аб о л я в а н и я н а
118
външно ухо и тъпанчева мембрана
Хирургично лечение на
119 глухота при проводно
намаление на слуха
Х и ру рг и ч но лечен ие
120 при хронични заболявания на сливиците
М и к ролари н г ох и ру р 121 гия на тумори и стенози
на ларинкса и трахеята
Оперативно лечение на
неоплазми на ларинкса,
122
фаринкса, шия и шийни
метастази
Оперативно лечение на
123 нарушено носно дишане
без/със обща анестезия
Оперативно лечение на
125 неоплазми на нос и околоносни кухини
Речева рехабилитация
126
след ларингектомия
Чужди тела в дихател127 ните пътища и хранопровода
Неоперативно лечение
128 на стенози и стриктури
на хранопровода
И н т ензи вно лечен ие
на коматозни състоя129
ния, неиндицирани от
травма
И н т ензи вно лечен ие
130 при комбинирани и/
или съчетани травми
Оперативно отстраня131
ване на катаракта
113

133

Хирургично лечение на
глаукома

БРОЙ 3
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

1 407

471

2 243

300

209

150

18 461

340

36

1 100

8 099

535

349

535

4 805

319

2 103

546

918

2 239

4 598

380

985

1 644

104

285

340

550

106

615

1 509

2 134

478

2 284

26 980

360

1 424

390

БРОЙ 3
Код

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

134

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден
обем и сложност

10 056

150

135

Хирургични интервенции върху придатъците
на окото с голям обем
и сложност

7 036

300

136

Други операции на очната ябълка с голям
обем и сложност

1 070

410

137

Кератопластика

132

1 000

138

Консерват ивно лечение на глаукома, съдови
забол явани я на око то и неперфоративни
травми

139

Консервативно лечение
при инфекции и възпалителни заболявания на
окото и придатъците му

140

Х и ру рг и я на
очен сегмент
болявания на
с т ък лови д но
травми

141

Раж дане, независимо
от срока на бременността, предлежанието
на плода и начина на
родоразрешение

50 280

580

Преждевременно прек ъ с в а не н а б р е м ен142.1 ността по медицински
показания до 13 гест.
с. включително

8 212

146

Преждевременно прекъсване на бременност142.2 та по медицински показания от 14 гест. с. до
20 гест. с. включително

729

230

143

Интензивни грижи при
бременност с реализиран риск

3 920

800

144

С т а ц ион арн и г ри ж и
при бременност с повишен риск преди 37 г. с.

29 459

390

145

Нерадикално отстраняване на матката

5 008

1 024

146

Ра дика лно отст ран яване на женски полови
органи

1 148

1 055

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на
болестни изменения на
женските полови органи

6 137

за д н и я
при заретина,
т я ло и

12 976

4 734

2 247

273

249

700

711

ВЕСТНИК
Код

Наименование

Оперативни процедури
за задържане на бременност след хабитуални
(поне 2) аборта и/или
многоплодна бремен148
но с т и/и л и и н ви т р о
оплождане и/или състояние след операция
на маточната шийка
(конизация, ампутация
или трахелектомия)
Оперативни интервенции чрез долен достъп
за отстраняване на бо149
лестни изменения или
инвазивно изследване
на женск и т е полови
органи
Кор ек ц и и на т а з ова
(перинеална) статика
150
и/или на незадържане
на урината при жената
Диагностични процедури и консервативно
лечение на токсо-ин151
фекцизен и анемичен
синдром от акушеро-гинекологичен произход
Корекции на проходи152 мост и възстановяване
на анатомия при жената
Сис т ем на ра д и ка л на
ексц изи я на лимфни
възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоя153.1
телна интервенция или
съчетана с радикално
отстраняване на женски
полови органи. Тазова
екзантерация
Сис т ем на ра д и ка л на
ексц изи я на лимфни
възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция
153.2 или съчетана с радикално отстраняване на
женски полови органи.
Тазова екзантерация.
Вис око т ех но лог и ч н а
асистирана с робот гинекологична хирургия
Интензивно лечение на
интра- и постпартални
154
усложнения, довели до
шок

155

Интензивно лечение на
интра- и постпартални
усложнения, довели до
шок, с приложение на
р екомби на н т н и фа ктори на кръвосъсирването

С Т Р. 9 5
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

366

128

22 601

277

1 282

806

7 818

408

129

605

791

1 700

100

8 000

109

1 109

10

6 800

С Т Р.
Код

156

157

158

159

160

161

162

96

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Оперативни процедури
на хранопровод, стомах
и дуоденум с голям и
много гол ям обем и
сложност при лица над
18 години

Обеми
(брой)

1 988

Оперативни процедури
на хранопровод, стомах
и дуоденум с голям и
много гол ям обем и
сложност при лица под
18 години

74

Оперативни процедури
на хранопровод, стомах
и дуоденум със среден
обем и сложност при
лица над 18 години

346

Оперативни процедури
на хранопровод, стомах
и дуоденум със среден
обем и сложност при
лица под 18 години

37

Оперативни процедури на тънки и дебели
черва, вкл. при заболявания на мезентериума
и ретроперитонеума с
голям и много голям
обем и сложност при
лица над 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели
черва, вкл. при заболявания на мезентериума
и ретроперитонеума с
голям и много голям
обем и сложност при
лица под 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели
черва със среден обем
и сложност при лица
над 18 години

6 479

184

2 272

Цени
(в лв.)

Код

Наименование

БРОЙ 3
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

169

Конвенционална холецистектомия

1 272

1 127

170

Ла пароскопска холецистектомия

3 985

880

171

Оперативни процедури
върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 489

2 138

172

Оперативни процедури
върху черен дроб

618

3 000

173

Оперативни процедури
върху черен дроб при
ехинококова болест

186

1 355

174

Оперативни процедури
върху панкреас и дистален холедох с голям и
много гол ям обем и
сложност

405

4 500

175

Оперативни процедури
върху панкреас и дистален холедох със среден
обем и сложност

370

1 720

176

Оперативни процедури
върху далака при лица
над 18 години

168

1 000

177

Оперативни процедури
върху далака при лица
под 18 години

23

1 500

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции

4 675

1 200

179

Оперативно лечение на
онкологично заболяване на гърдата: стадии
T1-4, N0-2, M0

3 287

1 100

180

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

4 557

200

181

Операт и вно лечен ие
при остър перитонит

4 064

2 000

182

Операт и вно лечен ие
на интраабдоминални
абсцеси

147

1 375

183

13 750

714

558

Консервативно лечение
при остри коремни заболявания

624

Оперативни интервен184.1 ции при инфекции на
меките и костни тъкани

18 568

500

184.2

Х и ру рг и ч но лечен ие
при животозастрашаващи инфекции на меките
и костни тъкани

655

2 000

185

Лечение на тумори на
кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразув а н и я с м и н и м а лен
болничен престой 1 ден

6 980

454

2 700

2 700

1 621

1 621

2 453

2 053

939

Оперативни процедури на тънки и дебели
черва със среден обем
и сложност при лица
под 18 години

72

164

Оперативни процедури
върху апендикс

4 690

165

Хирургични интервенц и и за зат варя не на
стома

313

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

16 481

426

167

Оперативни процедури
при хернии

14 761

574

168

Оперативни процедури
при хернии с инкарцерация

2 158

601

163

ВЕСТНИК

939

БРОЙ 3
Код

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198
199

200

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Реконструктивни операции на г ърдата по
медицински показания
след доброкачествени и
злокачествени тумори
и вродени заболявания
Оперативни процедури
върху щитовидна и паращитовидни жлези с
голям и много голям
обем и сложност
Оперативни процедури
върху щитовидна и паращитовидни жлези със
среден обем и сложност
Х и ру рг и ч но лечен ие
при надбъбречни заболявания
Оперативно лечение на
абдоминалната аорта,
долната празна вена и
клоновете им
Оперативно лечение на
хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксилобрахиалния сегмент
Оперативно лечение на
к лонове на аорт ната
дъга
Спешни оперативни интервенции без съдова
реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии,
емболектомии, ампутации и симпатектомии)
Консервативно лечение
на съдова недостатъчност
Консервативно лечение
с простаглан динови/
простацик линови деривати при съдова недостатъчност
Операт и вно лечен ие
при варикозна болест
и усложненията є
Конструиране на постоянен съдов достъп за
хрониохемодиализа и за
поставяне на порт-а-кат
за химиотерапия
Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно
лечение
Тежка черепно-мозъчна
травма – консервативно поведение
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез
съвременни технологии
(невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

48

905

900

700

67

1 500

3 133

3 500

2 953

1 919

251

1 709

6 601

1

Код

2 300

202

Консервативно пов еден ие п ри лек и и
среднотежки черепномозъчни травми

9 974

384

203

Х и ру рг и ч но лечен ие
при травма на главата

641

1 052

204

Периферн и и черепно-мозъчни нерви
(е к с т р а к р а н и а л н а
ч а с т) – о п е р а т и в н о
лечение

2 071

800

205

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни
интервенции

4 893

1 819

206

Х и ру рг и ч но лечен ие
п ри с ърдеч н и забо л явани я в услови я та
на екст ракорпора лно
кръвообращение. Минима лно инвазивни
сърдечни операц ии
при лица над 18 години

2 088

10 100

207

Х и ру рг и ч но лечен ие
п ри с ърдеч н и забо л явани я в услови я та
на екст ракорпора лно
кръвообращение. Минима лно инвазивни
сърдечни операц ии
при лица под 18 години

94

10 100

208

Оперативни процедури п ри ком п лексн и
с ърдеч н и ма лформации с много гол ям
обем и слож ност в
условие на екст ракорп о р а л н о к р ъ в о о б р ащение

1 387

13 500

209

По л ио рг а н н а недо с тат ъчност, развила се
след сърдечна операци я и изиск ваща продъл ж ително лечение

454

14 500

210

Х и ру рг и ч но лечен ие
п ри з аб о л я в а н и я н а
с ърце т о, без екс т ракорпорално кръвообращение, при лица над
18 години

287

3 450

211

Х и ру рг и ч но лечен ие
п ри з аб о л я в а н и я н а
с ърце т о, без екс т ракорпорално кръвообращение, при лица под
18 години

25

4 500

212

Операт и вно лечен ие
на тумори на бял дроб,
медиастину м, плевра
и гръдна стена

1 494

2 500

330

611

182

503

3 300

314

1 330

2 100

3 550

Цени
(в лв.)

900

475

333

Обеми
(брой)

Краниотомии, неиндицирани от травма, по
класически начин

1 100

790

Наименование

С Т Р. 9 7

201
554

1 493

2 455

ВЕСТНИК

С Т Р.
Код

98

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Ра зш и р ен и (г о лем и)
операции с пълно или
частично отстраняване на повече от един
интраторакален орган,
включително медиасти213 нален тумор или гръдна
стена. Едноетапни операции при белодробни
болести, засягащи двата
лоба, или при болести
със съчетана белодробна и друга локализация
Оперативно лечение на
болести на бял дроб,
214.1 медиастинум, плевра и
гръдна стена, без онкологични заболявания
Спешни състояни я в
214.2
гръдната хирургия
Оперативни процедури
с голям и много голям
215
обем и сложност на таза
и долния крайник
Оперативни процедури с алопластика на
216
тазобедрена и колянна
става
Оперативни процедури
на таза и долния край217
ник със среден обем и
сложност
Малки оперативни про218
цедури на таза и долния
крайник
Артроскопски процеду219 ри в областта на скелетно-мускулната система
Го л е м и о п е р а т и в н и
процедури в областта
220
на ра мен н и я пояс и
горния крайник
Много големи оперативни процеду ри в
221
областта на раменния
пояс и горния крайник
Средни операт ивни
процедури в областта
222
на ра мен н и я пояс и
горния крайник
Малки оперативни про223 цедури на раменен пояс
и горен крайник
Оперативни процеду224 ри при заболявания на
гръдния кош
Септични (бактериални) артрити и остео225
миелити при лица под
18 години
226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
при лица над 18 години

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

ВЕСТНИК
Код

227

266

3 000

228

229
1 512

1 550

1 463

450

12 908

2 050

230
231

Паразитози

233

Покривни инфекции

1 257
235

16 605

910

2 623

365

236

237
2 441

700

6 635

1 000

238

239
721

1 326
240

10 848

460
241

7 812

275

528

660

19

1 100

243

520

244

7 156

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром
при лица под 18 години
Инфекциозни и паразитни забол явани я,
предавани чрез ухапване от членестоноги,
при лица над 18 години
Инфекциозни и паразитни забол явани я,
предавани чрез ухапване от членестоноги,
при лица под 18 години
Остър вирусен хепатит
А и Е
Остър вирусен хепатит
В, С и D

232

234
5 653

Наименование

242

Контагиозни вирусни и
бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения
Вирусни хеморагични
трески
Физикална терапи я
и рехабилитация при
първични мускулни увреждания и спинална
мускулна атрофия
Физикална терапи я
и р ех аби л и т а ц и я н а
болести на централна
нервна система
Физикална терапия и
рехаби л и та ц и я след
инфаркт на миокарда
Физикална терапия и
рехаби л и та ц и я след
сърдечни операции
Физикална терапи я
и рехабилитация при
детска церебрална парализа
Физикална терапи я
и рехабилитация при
болести на периферна
нервна система
Физикална терапи я
и рехабилитация при
родова травма на централна нервна система
Физикална терапи я
и рехабилитация при
родова травма на периферна нервна система
Физикална терапи я
и рехабилитация при
болести на опорно-двигателен апарат

БРОЙ 3
Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

13 649

520

1 014

429

158

429

1 906

1 000

664

1 161

111

415

74

415

4 014

443

21

908

82

353

10 471

482

309

482

1 179

482

2 257

495

26 982

330

442

330

282

353

61 084

330

БРОЙ 3
Код
245

246

247

248
249

250

ДЪРЖАВЕН
Наименование

Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
Тежко протичащи бактериални инфекции на
кожата
Тежкопротичащи форми на псориазис –
о би к новен, ар т р опат и чен , п ус т у ло з ен и
еритродермичен
Еритродермии
Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и
васкулити
Лечен ие на сифи л ис
при бременни жени и
при малигнени форми
(на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

300

770

6 060

470

1 811

1 666
279

21

434

850

252

Лимфоми

10 117

665

12 440

570

254

255

256

257.1

257.2

258.1

258.2

259

260

Оперативни процедури
в лицево-челюст ната
област с голям обем
и сложност

593

3 766

880

665

147

327

3 484

640

1 757

1 100

3 443

1 850

124

3 000

430

1 000

1 774

705

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

261

3 392

400

262

Оперативни процедури
в лицево-челюст ната
област с малък обем
и сложност

601

200

263

Хирургично лечение на
възпалителни процеси
в областта на лицето
и шията

7 458

420

264

Консерват ивно лечен ие п ри х и ру рг и ч н и
заболявания в лицевочелюстната област

1 674

300

265

Хирургично лечение на
вродени малформации
в лицево-челюст ната
област

232

714

266

Лечение на фрактури
на лицевите и челюстните кости

905

803

268

Диагностика и лечение
на новородени с тегло
под 1499 грама

570

3 501

269

Диагностика и лечение
на новородени с тегло
от 1500 до 2499 грама,
първа степен на тежест

1 891

787

270

Диагностика и лечение
на новородени с тегло
от 1500 до 2499 грама,
втора степен на тежест

2 459

1 113

271

Диагностика и лечение
на новородени с тегло
над 2500 грама, първа
степен на тежест

8 299

666

272

Диагностика и лечение
на новородени с тегло
над 2500 грама, втора
степен на тежест

3 429

1 004

273

Диагностика и лечение
на дете с метаболитни
нарушения

370

1 004

274

Диагностика и лечение на дете c вродени
аномалии

901

1 004

275

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна
недо с т ат ъч но с т ч р е з
м ех а н и ч н а в ен т и л ация, първа степен на
тежест

393

1 815

276

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна
недо с т ат ъч но с т ч р е з
м ех а н и ч н а в ен т и л ация, втора степен на
тежест

473

3 146

250

9 879

Наименование

С Т Р. 9 9

Оперативни процедури
в лицево-челюст ната
област със среден обем
и сложност

389

Левкемии
Хеморагични диатези.
Анемии
Д и а г но с т и к а и консерват ивно лечение
на солидни тумори в
детска възраст
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия
с високи активности
Метаболитна брахитерапия с ниски активности
Конвенционална телегама-терапия и брахитерапи я със зак ри т и
източници
Триизмерна конвенционална телегама-терапия и брахитерапия със
закрити източници
Вис око т ех но лог и ч но
лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания
Модулирано по интензитет лъчелечение на
онкологични и неонкологични заболявания
Оперативни процедури
в лицево-челюст ната
област с много голям
обем и сложност

Код

480

251

253

ВЕСТНИК

С Т Р.
Код

277

100
Наименование
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно
п ри ложен ие на с ър фа к т а н т не з а вис и мо
от теглото

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно
п ри ложен ие на с ър фа к т а н т не з а вис и мо
от теглото

279

Грижи за здраво новородено дете

280

Х и ру рг и ч но лечен ие
на изгаряния с площ
о т 5 % до 10 % п ри
в ъ з рас т н и и до 3 %
при деца

281

282

283

284

ДЪРЖАВЕН
Обеми
(брой)

113

529

41 327

453

Х и ру рг и ч но лечен ие
при необширни изгаряния с площ от 1 %
до 19 % от телесната
повърхност с хирургични интервенции

1 790

Х и ру рг и ч но лечен ие
при обширни изгаряния над 20 % от телесната повърхност с хирургични интервенции

147

Операт и вно лечен ие
на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

43

Операт и вно лечен ие
на последс т ви я та о т
изгаряне и травма на
кожата и подкожната
тъкан

1 291

Цени
(в лв.)

292

То к с о а л е р г и ч н и р е а к ц ии п ри лица под
18 години

2 421

550

5 556

293

Отравяния и токсични
ефекти от лекарства и
битови отрови при лица
над 18 години

4 007

700

160

294

Отравяния и токсични
ефекти от лекарства и
битови отрови при лица
под 18 години

2 601

700

295

Фа лои д но г ъбно о т равяне

9

2 200

296

Болест на Лайел

14

1 650

297

Палиативни грижи при
онкологично болни

14 772

51

298

Системно лекарствено
лечен ие н а с о л и д н и
тумори при лица над
18 години с минимален
болничен престой 2 дни

52 101

470

305

Ф и зи к а л н а т ера п и я ,
рехабилитация и специа лизирани г ри ж и
при персистиращо
(хронично) вегетативно състояние

84

100

306

Лечение на доказани
първични имунодефицити

57

2 163

307

Реплантации с микросъдова хирургия

10

7 000

308

Диагностика и лечение
на остри внезапно възникнали състояния в
детската възраст

3 360

100

350

3 030

9 000

400

1 700

286

Системни заболявания
на съединителната тъкан при лица над 18 години

3 228

466

287

Системни заболявания
на съединителната тъкан при лица под 18 години

228

515

289

290

Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над
18 години)

1 007

6 205

Цени
(в лв.)
500

883

Възпалителни ставни
заболявания при лица
под 18 години

Обеми
(брой)
3 837

3 220

821

13 925

Наименование
То к с о а л е р г и ч н и р е а к ц ии п ри лица на д
18 години

285

Възпалителни ставни
заболявания при лица
над 18 години

Код

БРОЙ 3

291

Операт и вно лечен ие
на кожни дефекти от
ра з л и ч но ес т ес т во,
на ла га щ и п лас т и ч но
възстановяване

288

ВЕСТНИК

689

730

472

4.1.1. За КП № 297 „Палиативни грижи при
онкологично болни“ и КП № 305 „Физикална
терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно
състояние“ цената е за един леглоден.
4.2. Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ
№
по
ред

Наименование

Обеми
(брой)

Пределна
цена до
(в лв.)

1.

Сърдечна клапна протеза

2 542

3 600

2.

Съдова протеза за гръдна
аорта

255

1 800

3.

Съдова протеза за коремна аорта и дистални
съдове

1 645

1 200

4.

Съдов стент

26 800

1 200

БРОЙ 3
№
по
ред

ДЪРЖАВЕН

Наименование

Обеми
(брой)

Пределна
цена до
(в лв.)

5.

Ставна протеза за тазобедрена става

5 140

1 080

6.

Ставна протеза за колянна става

1 256

2 700

7.

Кохлеарен имплантант

37

33 600

8.

Пос т оя нен к ард иос т имулатор

3 154

2 400

9.

Комплект с електрод за
временна кардиостимулация

147

150

10.

Е л ек т р од и с а к т и в н а
фиксация за имплантиране на пейсмейкър при
лица под 18 години

11.

Мозъчна ликводренираща клапна система при
л и ц а п од 18 -г од и ш н а
възраст

12.

Ресинхронизираща система за стимулация или
кардиовертер дефибрилатор

227

6000

13.

Устройство за механично
подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)

2

50 000

14.

Транскатетърни клапни
протези

13

50 000

15.

Медицински изделия за
ендоваскуларна терапия
при заболявания на мозъчни съдове (койлове
и др.)

5

13

34

612

1800

ВЕСТНИК

№ 4 „Високоспециа лизирани медицинск и
дейности, извършвани в лечебни заведения
за болнична помощ, лечебни заведения от
специализираната извънболнична помощ с
легла за краткосрочно наблюдение и лечение, комплексни онкологични центрове и
диализни центрове“ към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г.:
№
по
ред

Наименование

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

1.

Амниоцентеза, хорионбиопсия, хориоцентеза

1

15,15

2.

Диагностична и терапевт и чна п у нк ц и я под
ехографски или рентгенов
контрол на медиастинум

1

40,40

3.

Диагностична и терапевт и чна п у нк ц и я под
ехографски или рентгенов
контрол на бял дроб

1

40,40

4.

Диагностична и терапевт и чна п у нк ц и я под
ехографски или рентгенов
контрол на панкреас

1

40,40

5.

Диагностична и терапевт и чна п у нк ц и я под
ехографски или рентгенов
контрол на черен дроб

34

40,40

6.

Диагностична и терапевт и чна п у нк ц и я под
ехографски или рентгенов
контрол на бъбреци

1

40,40

7.

Диагностична и терапевт и чна п у нк ц и я под
ехографски или рентгенов
контрол на яйчници или
телесни кухини

1

40,40

8.

Фибробронхоскопия със/
без биопсия

2

35,35

9.

Трансторакална плеврална биопсия

1

35,35

10.

Трансторакална иглена биопсия на интраторакални
процеси под рентгенов или
ехографски контрол

1

35,35

11.

Дренаж на плеврална кухина – затворен

1

35,35

12.

Паравертебрални блокади и блокади на отделни
нерви

389

23,23

13.

Х и ру рги чна обработ ка
на усложнена оперативна
рана след гръдни операции

3

23,23

14.

Първи чна хермет изац и я
на гръдна стена

1

12,12

15.

Парентерална инфузия на
лекарствени продукти по
терапевтична схема

21

12,12

10 000

4.2.1. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медицинските изделия по редове 13, 14 и 15 след решение на Надзорния
съвет на НЗОК в зависимост от наличните
бюджетни средства.
4.2.2. Националната здравноосигурителна
каса заплаща медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ, до
стойността, посочена в колона „Пределна
цена до (в лв.)“, до утвърждаване от Надзорния съвет на НЗОК на списък с медицински
изделия, които се заплащат в условията на
болничната медицинска помощ, при условията и по реда, предвидени в § 34, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 60
от 2012 г.).
5. Цени на високоспециа лизирани медицинск и дейности (ВСМД), извършвани
в лечебни заведения за болнична помощ,
лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ с легла за краткосрочно
наблюдение и лечение и комплексни онкологични центрове, включени в приложение

С Т Р. 1 0 1

С Т Р.
№
по
ред

102

ДЪРЖАВЕН
Наименование

16.

Инцизия и/или хирургичен шев на меки тъкани
при наранявания в областта на шията и главата

17.

Обеми
(брой)

Цени
(в лв.)

835

23,23

Фасциотомия

63

17,17

18.

Миотомия

18

17,17

19.

Бурзотомия

24

17,17

20.

Ганглионектомия

55

17,17

21.

Бурзектомия

37

17,17

22.

Шев на мускули (фасции)
при травми

98

23,23

23.

Напасване на протеза на
горен или долен крайник

1

9,09

24.

Задна назална тампонада

170

23,23

25.

За к ри т о на ме с т ва не на
носна фрактура

109

33,33

26.

На д п ра г ова ау д иометрия – тимпанометрия и
импедансметрия

1 125

5,05

27.

Аспирация на сперматоцеле

1

15,15

28.

Инцизи я на тест ис, инцизия на фуникулус сперматикус

1

17,17

29.

Вземане на биопсичен
мат ериа л о т ск ро т у м и
туника вагиналис

1

17,17

30.

Инцизия и дренаж на скротума и туника вагиналис

1

23,23

31.

Вземане на биопсичен материал от бъбрек

1

21,21

32.

Поетапна вертикализация
и обучение в ходене

45

23,23

33.

Сцинтиграфия на щитовидна жлеза

1 706

46,46

34.

Сцинтиграфия с 99 м Тс
MIBI

629

58,58

35.

Сцинтиграфия на бъбреци
с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА,
МАГЗ

561

58,58

36.

Белодробна сцинтиграфия

870

58,58

37.

Костна сцинтиграфия

8 767

70,70

38.

Имунофенотипизация при
деца и възрастни в клиничната хематология

64

250,00

39.

Цитогенетичен анализ при
деца и възрастни в клиничната хематология

55

250,00

40.

Поставяне на постоянен
т у нел изи ра н к ат е т ър за
хемодиализа

3

100,00

ВЕСТНИК
№ на
приложение
по Наредба
№ 40

№ на
КПр/
процедура

10

1

Хрониохемодиализа 474 945

144

10

2

Перитонеална диализа с апарат

17 368

130

10

3

Перитонеална диализа без апарат

38 199

93

10

4

Д иа л изно лечен ие
при остри състояния

6 568

144

5

Системно лекарствено лечение при
злокачествени заболявания

61 063

150

6

Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вроден и хемат олог и ч н и
заболявания

76 923

130

7

Прослед яване на
т ера певт и ч н и я о тговор при пациенти
на домашно лечение
с прицелна перорална противотуморна
терапия и перорална
химиотерапия

1 133

250

8

Интензивно лечение
на новородени деца с
асистирано дишане
със или без прилагане на сърфактант

573

100

9

И н т е н з и в н о л еч е ние, мониторинг и
интензивни грижи с
механична вентилация и/или парентерално хранене

58 175

426

10

И н т е н з и в н о л еч е ние, мониторинг и
и н т ензи вн и г ри ж и
без механична вентилация и/или парентерално хранене

93 374

155

13

Позитронно-емисионна томография –
компют ърна томография (РЕТ/СТ)

3 766 2 000

14

Еднофотонна емисионна компютърна
томография с комп ю т ърна т омог рафия – SPECT/CT на
хибриден скенер

1 905

10

10

10

6. Обеми и цени на клинични процедури
(КПр) и процедури, включени в приложения
№ 10, 12, 13, 14 и 15 към член единствен на
Наредба № 40 от 2004 г.:

БРОЙ 3

12

13

13

15

15

Наименование

Обеми Цени
(брой) (в лв.)

350

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

Чл. 3. Цените, приети по този договор,
се заплащат в съответствие с методиките
за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55е ЗЗО.
Ч л. 4. (1) Предс та ви т ел и т е на НЗОК
по чл. 55д, ал. 5 ЗЗО и представители на
Уп рави телни я съвет на БЛС извършват
наблюдение и ана лиз на т римесечие на
изпълнението на обемите по чл. 2, т. 1 – 3,
както и на текущото изпълнение на бюджета
на НЗОК за 2014 г. за здравноосигурителни
плащания за извънболнична медицинска
помощ.
(2) Представителите на НЗОК по чл. 55д,
ал. 5 ЗЗО и представители на Управителния съвет на БЛС извършват наблюдение
и анализ на тримесечие на изпълнението
на обемите по чл. 2, т. 4 – 6, както и на
текущото изпълнение на бюджета на НЗОК
за 2014 г. за здравноосигурителни плащания
за болнична медицинска помощ.
(3) В случай че при анализа по ал. 1 и 2
се установи превишение или неизпълнение
на договорените обеми и/или неусвояване
или преразходване на средствата по определени дейности, в едномесечен срок от
анализа могат да бъдат направени промени
в обемите и цените по чл. 2 на съответните
медицински дейности по реда на сключване
на този договор.
Този договор влиза в сила от 1.01.2014 г.
и е със срок на действие до 31.12.2014 г.
Този договор се обнародва на основание
чл. 55д, ал. 8 ЗЗО в „Държавен вестник“ и
е задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на медицинска помощ.
За Националната
здравно-
осигурителна
каса:
Председател
на НС на НЗОК:
Людмила Петкова

За Българския
лекарски
съюз:
Председател
на УС на БЛС:
Д-р Цветан Райчинов

Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Бойко Атанасов
Д-р Юлиан Йорданов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Кирил Еленски
Д-р Симеон
Д-р Димитър Ленков
Василев
Проф. д-р Петър
Д-р Иван Кокалов
Панчев
Тома Томов
Д-р Диана Чинарска
Доц. д-р Красимир
Доц. д-р Лиляна
Гигов
Хавезова
Виктор Серов
Доц. д-р Борислав Китов
Иван Димитров
Д-р Живко Желязков
Управител на НЗОК:
Д-р Румяна Тодорова
9585
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ДОГОВОР № РД-НС-01-5
от 18 декември 2013 г.

за приемане на обеми и цени на денталната
помощ за 2014 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз
Между Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК), от една страна, и Българския
зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на
основание чл. 55д, ал. 1 във връзка с ал. 3 и
6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
се сключи този договор за следното:
Чл. 1. Предмет на договора са обемите за
здравноосигурените лица и цените на извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2,
т. 2 ЗЗО, оказвана през 2014 г. при условията
и по реда на Националния рамков договор
за денталните дейности за 2014 г.
Чл. 2. Страните договарят следните цени
на дейностите в извънболничната дентална
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, определена
като основен пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК, в приложение
№ 3 към член единствен на наредбата по
чл. 45, ал. 3 ЗЗО – Наредба № 40 от 2004 г.
за определяне на основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(Наредба № 40 от 2004 г. – ДВ, бр. 112 от
2004 г.):

Код

1
А

1

10111

30111
50811
50911
33211
33311

Наименование
на дейността

Цена
(в лв.),
заплащана от
НЗОК

Цена
(в лв.),
заплащана
от пациент

2

3

4

Първи ч на ден та л на
помощ
Първи ч на ден та л на
помощ за ЗОЛ до 18
г од и н и , и з ц я ло и л и
час т и ч но за п ла ща на
от НЗОК
Обстоен преглед със
снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед
за бременни
Обтурация с амалгама
или химичен композит
Екстракция на временен зъб с анестезия
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
Лечение на пулпит или
периодонтит на временен зъб
Лечение на пулпит или
периодонтит на постоянен зъб

6,44

1,80

29,45

0

13,00

0

29,45

0

21,92

4,70

68,93

12,30

С Т Р.
1

104

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

1

2

Първи ч на ден та л на
помощ за ЗОЛ над 18
години, частично заплащана от НЗОК

10112

Обстоен преглед със
снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед
за бременни

6,44

1,80

30112

Обтурация с амалгама
или химичен композит

25,45

4,00

50912

Екстракция на зъб с
анестезия

25,45

4,00

3

Неблагоприятни условия на работа

4

Първи ч на ден та л на
помощ за ЗОЛ до 18
години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, настанени
в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска грижа, вкл.
и след навършване на
18-годишна възраст, и
за лицата, задържани
под стража
Обстоен преглед със
снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед
за бременни

8,24

301111

Обтурация с амалгама
или химичен композит
с включена анестезия

39,50

0

508111

Екстракция на временен зъб с анестезия

13,00

0

509111

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

29,45

0

332111

Лечение на пулпит или
периодон т и т на временен зъб с включена
анестезия

36,60

0

333111

Лечение на пулпит или
периодонтит на постоянен зъб с включена
анестезия

5

Над 18 години

101121

Обстоен преглед със
снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед
за бременни

8,24

Обтурация с амалгама
или химичен композит
с включена анестезия

39,50

Екстракция на зъб с
анестезия

29,45

101111

301121
509121

91,21

ВЕСТНИК
3

4

Специализирана дентална помощ

1

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по
детска дентална медицина, на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло
или частично от НЗОК

10121

Обстоен преглед със
снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед
за бременни

7,30

1,80

30121

Обтурация с амалгама
или химичен композит

31,00

0

50821

Екстракция на временен зъб с анестезия

14,50

0

50921

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

31,00

0

33221

Лечение на пулпит или
периодонтит на временен зъб

24,58

4,70

33321

Лечение на пулпит или
периодонтит на постоянен зъб

77,05

12,30

2

Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по
детска дентална медицина, на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло
от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги,
за децата, настанени в
специалните училища и
домовете за отглеждане
и възпитание на деца,
лишени от родителска
грижа, и за лицата, задържани под стража

101211

Обстоен преглед със
снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед
за бременни

9,10

0

301211

Обтурация с амалгама
или химичен композит
с включена анестезия

41,40

0

508211

Екстракция на временен зъб с анестезия

15,50

0

509211

Екстракция на постоянен зъб с анестезия

31,00

0

332211

Лечение на пулпит или
периодонтит на временен з ъ б с вк л ючена
анестезия

39,26

0

333211

Лечение на пулпит или
периодонтит на постоянен зъб с включена
анестезия

99,33

0

0

0
0

2

Б

0

0

БРОЙ 3

БРОЙ 3
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

1

3

Специализирана хирургична извънболнична
помощ за лица до 18
години, частично заплащана от НЗОК

102214

Специализиран обстоен преглед

7,30

1,80

520214

И н ц изи я в с ъ ед и н ит е л но т ък а н н и лож и,
включително анестезия

16,40

3,00

510214

Екстракция на дълбоко фра к т у ри ра н и л и
дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия

31,60

5,00

544214

Контролен преглед след
някоя от горните две
дейности

3,80

0,80

4

Специализирана хирургична извънболнична
помощ за лица над 18
години, частично заплащана от НЗОК

102224

Специализиран обстоен преглед

520224

6

1022214
5202214

0

5102214

7,30

1,80

5442214

И н ц изи я в с ъ ед и н ит е л но т ък а н н и лож и,
включително анестезия

11,90

7,50

510224

Екстракция на дълбоко фра к т у ри ра н и л и
дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия

23,10

544224

Контролен преглед след
някоя от горните две
дейности

3,80

5

Специализирана хирургична извънболнична
помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, настанени
в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от родителска грижа до 18-годишна възраст, вкл. и
за лицата, задържани
под стража

7
13,50
903212
0,80
101212

301212
508212
509212
332212
333212

Специализиран обстоен преглед

9,10

И н ц изи я в с ъ ед и н и5202114 т е л но т ък а н н и лож и,
включително анестезия

19,40

Екстракция на дълбоко фра к т у ри ра н и л и
5102114
дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия

36,60

0

Контролен преглед след
5442114 някоя от горните две
дейности

4,60

0

1022114

0
520212
0
510212
544212

8

С Т Р. 1 0 5
2

Специализирана хирургична извънболнична
помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ,
настанени в домове за
медико-социални услуги, за децата, настанени
в специалните училища
и домовете за отглеждане и възпитание на
деца, лишени от род и т е лс к а г ри ж а н а д
18-годишна възраст, и
за лицата, задържани
под стража
Специализиран обстоен преглед
И н ц изи я в с ъ ед и н ит е л но т ък а н н и лож и,
включително анестезия
Екстракция на дълбоко фра к т у ри ра н и л и
дълбоко разрушен зъб,
включително анестезия
Контролен преглед след
някоя от горните две
дейности
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с
психични заболявания
до 18 години под обща
или венозна анестезия
24-часово активно наблюдение при необход и мо с т с лед о бщат а
анестезия
Обстоен преглед със
снемане на зъбен статус – в т.ч. еднократен
допълнителен преглед
за бременни
Обтурация с амалгама
или химичен композит
Екстракция на временен зъб с анестезия
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
Лечение на пулпит или
периодонтит на временен зъб
Лечение на пулпит или
периодонтит на постоянен зъб
И н ц изи я в с ъ ед и н ит е л но т ък а н н и лож и,
включително анестезия
Екстракция на дълбоко
фрактуриран или дълбоко разрушен зъб
Контролен преглед след
някоя от горните две
дейности
Обща анестезия за лица
с психични заболявания до 18 години

3

4

9,10

0

19,40

0

36,60

0

4,60

0

0

25,30

0

17,30

0

38,60

0

19,95

0

38,60

0

42,60

0

139,70

0

30,60

0

55,90

0

8,05

0

С Т Р.

106

1

ДЪРЖАВЕН
2

3
41,25 (на
час, максимална
п р од ъ лжителност 180
минути)
41,25 (на
час, максимална
п р од ъ лжителност 360
минути)

4

901212

Обща анестезия в извънболнично лечебно
заведение

902212

Обща анестезия в болни чно лечебно за ведение

9

Лечебно-консултативна комисия (ЛКК)

261

Подготовка за ЛКК

2,50

0

262

ЛКК

2,50

0

263

По искане на ЛКК

2,50

0

264

По искане на ТЕЛК

2,50

0

0

0

Чл. 3. (1) Всяко здравноосигурено лице
(ЗОЛ), потърсило дентална помощ, има право
да получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:
1. при ЗОЛ до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен
статус веднъж за съответната календарна година
и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват
до две лечения на пулпит или периодонтит на
постоянен зъб;
2. при ЗОЛ над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен
статус веднъж за съответната календарна година
и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната
календарна година.
(2) Всяко ЗОЛ под 18-годишна възраст с
психични заболявания, потърсило дентална
помощ, има право да получи дейностите без
ограничение на обема.
Чл. 4. Остойностяването на дейностите
за извънболнична дентална помощ, предмет
на този договор, е базирано на фактическите
разходи, извършени през предходна година или
са екстраполирани на базата на исторически
разходи, обем дейности и натовареност. Цените,
приети по този договор, се заплащат в съответствие с методиките за остойностяване и за
заплащане на денталната помощ по чл. 55е ЗЗО.
Чл. 5. (1) Представителите на БЗС и НЗОК
ежемесечно наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за годината в частта на
здравноосигурителните плащания за извънболнична дентална помощ.
(2) Цените по чл. 2 могат да бъдат променяни в съответствие със ЗБНЗОК за 2014 г.,
както следва:
1. Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 юни 2014 г. надхвърля с повече от 25 на
сто половината от предвидените в ЗБНЗОК за
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2014 г., средства за заплащане на ИДП, в срок
до 25 юни НЗОК и БЗС извършват корекция в
цените на денталните дейности по чл. 2, така
че очакваният разход по бюджета за дентална
помощ до края на годината да не се отклонява
с повече от 4 на сто.
2. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли 2014 г. надхвърля с повече
от 17,5 на сто предвидените за седемте месеца
в ЗБНЗОК за 2014 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват
корекция в цените на денталните дейности по
чл. 2, така че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 4 на сто.
3. Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 август 2014 г. надхвърля с повече от
15 на сто от предвидените за осемте месеца
в ЗБНЗОК за 2014 г. средства за заплащане
на ИДП, в срок до 25 август НЗОК извършва
корекция в цените на денталните дейности по
чл. 2, така че очакваният разход по бюджета
за дентална помощ до края на годината да не
се отклонява с повече от 4 на сто.
4. Когато очакваното изпълнение на бюджета
към 30 септември 2014 г. надхвърля с повече
от 10 на сто три четвърти от предвидените в
ЗБНЗОК за 2014 г. средства за заплащане на
ИДП, в срок до 25 септември НЗОК и БЗС
извършват корекция в цените на денталните
дейности по чл. 2, така че очакваният разход
по бюджета за дентална помощ до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.
(3) Когато текущото изпълнение към 30 юни
2014 г. и очакваното изпълнение към 31 декември 2014 г. на бюджета на НЗОК за 2014 г.
показват неусвояване на средствата за здравноосигурителни плащания за дентална помощ,
НЗОК и БЗС предоговарят цените на денталните дейности по чл. 2, заплащани от НЗОК, в
рамките на прогнозно изчислените неусвоени
средства до края на 2014 г.
Този договор влиза в сила от 1.01.2014 г. и
е със срок на действие до 31.12.2014 г.
Този договор се обнародва в „Държавен
вестник“ на основание чл. 55д, ал. 8 ЗЗО и е
задължителен за НЗОК, РЗОК и за изпълнителите на дентална помощ.
За НЗОК: 
Людмила Петкова
Бойко Атанасов
Д-р Бойко Пенков
Д-р Симеон Василев
Д-р Иван Кокалов
Тома Томов
Виктор Серов
Доц. д-р Красимир
Гигов
Иван Димитров
Управител на НЗОК:
Д-р Румяна Тодорова
9586

За БЗС:
Д-р Борислав Миланов
Д-р Николай Шарков
Д-р Донка
Станчева-Забуртова
Д-р Олег Гладков
Д-р Нелия Михайлова
Д-р Пламен Петров
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Валентин Павлов
Д-р Явор Голчев
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МЕТОДИКА

за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за
заболявания, включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските
изделия, които се заплащат в условията на
болнична медицинска помощ
Чл. 1. (1) С тази методика се определят условията и редът на договаряне на стойността,
до която Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) заплаща:
1. медицинските изделия (МИ), предназначени за заболявания, включени в списъка по
приложение № 1 към чл. 1 на Наредба № 38 от
2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно или частично (Наредба № 38), издадена на
основание чл. 45, ал. 3 ЗЗО, наричани по-долу
за краткост „медицински изделия, прилагани
в условията на извънболничната помощ“;
2. медицинските изделия, прилагани в
условията на болнична медицинска помощ.
(2) Медицинските изделия по ал. 1 са посочени в спецификации по групи и типове със
съответни технически изисквания – приложение № 1, състоящо се от:
1. раздел А „Спецификация на медицинските
изделия, прилагани в условията на извънболничната помощ“;
2. раздел Б „Спецификация на медицинските
изделия, прилагани в условията на болничната
помощ“.
(3) Националната здравноосигурителна каса
не договаря, респ. не заплаща, МИ от групи
и типове, които не са включени в спецификациите по ал. 2.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса договаря стойността, до която заплаща
за съответната група, респ. тип МИ по чл. 1,
като тази стойност не може да надвишава
предложената най-ниска цена с включена в
нея отстъпка по чл. 18.
(2) В случаите, когато е договорена отстъпка
по чл. 18, в стойността по ал. 1 се включва и
отстъпката.
Чл. 3. (1) За тест-ленти за измерване на кръвна захар НЗОК заплаща най-ниска предложена
цена, с включена в нея отстъпка по чл. 18, при
условията, посочени в т. 1 от приложение № 1,
раздел А, за един пациент годишно.
(2) Заявителят декларира, че приема да
осигурява за всеки пациент:
1. апарат за измерване на кръвна захар;
2. придружаващи аксесоари/убождащо устройство и брой игли за него, които са равни
на годишния брой тест-ленти, посочени в т. 1
от приложение № 1, раздел А – за срок една
година.
(3) За МИ по т. 2 от приложение № 1, раздел А, НЗОК заплаща ежемесечно за една стома
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индивидуалната за всеки пациент комбинация
от МИ, предназначени за заболявания с кодове
по Мeждународна класификация на болестите – ревизия Х (МКБ), включени в списъка по
приложение № 1 към чл. 1 на Наредба № 38:
1. МКБ Z 43.2 – грижа за илеостома;
2. МКБ Z 43.3 – грижа за колостома;
3. МКБ Z 43.5 – грижа за цистостома;
4. МКБ Z 43.6 – грижа за друг изкуствен
отвор на пикочните пътища.
(4) За МИ по т. 3 от приложение № 1, раздел А, НЗОК заплаща за набор от превръзки,
в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването, с кодове за заболяването
по МКБ, включено в списъка по приложение
№ 1 към чл. 1 на Наредба № 38, както следва:
1. МК Б Q81.0 – Епидермолизис булоза
симплекс;
2. МК Б Q81.1 – Епидермолизис булоза
леталис;
3. МК Б Q81.2 – Епидермолизис булоза
дистрофика.
Чл. 4. За конкретни МИ, прилагани в
условията на болничната помощ, посочени в
приложение № 1, раздел Б, НЗОК заплаща в
рамките на посочения в приложение № 1 брой
и/или след решение на Надзорния съвет на
НЗОК, взето съобразно наличните средства в
бюджета на НЗОК.
Чл. 5. (1) Договарянето на стойността по
чл. 1, ал. 1 се извършва с производителите или
с търговците на едро с МИ и/или с техните
упълномощени представители.
(2) За участие в процедурата лицата по
ал. 1 подават заявление по образец съгласно
приложение № 2.
(3) В случай че едно лице (юридическо
или физическо) е упълномощено от повече от
един производител на МИ, то подава отделни
заявления (в отделни пликове) за всеки един
с изискуемите документи по чл. 9, ал. 1.
Чл. 6. (1) Конкретните МИ, посочени в
заявлението по чл. 5, ал. 2, следва:
1. да са от групите и типовете, посочени в
спецификациите по чл. 1, ал. 2;
2. да отговарят на съответните за групите
и типовете технически изисквания, посочени
в спецификациите по чл. 1, ал. 2;
3. да са пуснати на пазара и/или в действие
при условията на Закона за медицинските
изделия (ЗМИ);
4. да нямат регистрирани данни в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и
EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти, блокирани или оттеглени от пазара
партиди през последните две години;
5. да се заплащат от обществен фонд в поне
една от страните – членки на Европейския съюз.
(2) Медицински изделия, прилагани в условията на извънболничната помощ, освен на
изискванията по ал. 1 следва да отговарят и
на следните условия:
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1. да бъдат предназначени за употреба при
следните заболявания, включени в списъка по
приложение № 1 към чл. 1 на Наредба № 38:
а) МКБ Е 10.2 – инсулинозависим захарен
диабет, с бъбречни усложнения;
б) МКБ Е 10.3 – инсулинозависим захарен
диабет, с очни усложнения;
в) МКБ Е 10.4 – инсулинозависим захарен
диабет, с неврологични усложнения;
г) МКБ Е 10.5 – инсулинозависим захарен
диабет, с периферни съдови усложнения;
д) МКБ Е 10.9 – инсулинозависим захарен
диабет, без усложнения;
е) МКБ Е 11.2 – неинсулинозависим захарен
диабет, с бъбречни усложнения;
ж) МКБ Е 11.3 – неинсулинозависим захарен диабет, с очни усложнения;
з) МКБ Е 11.4 – неинсулинозависим захарен
диабет, с неврологични усложнения;
и) МКБ Е 11.5 – неинсулинозависим захарен
диабет, с периферни съдови усложнения;
й) МКБ Е 11.9 – неинсулинозависим захарен
диабет, без усложнения;
к) МКБ Z 43.2 – грижа за илеостома;
л) МКБ Z 43.3 – грижа за колостома;
м) МКБ Z 43.5 – грижа за цитостома;
н) МКБ Z 43.6 – грижа за друг изкуствен
отвор на пикочните пътища;
о) МК Б Q81.0 – епи дермолизис булоза
симплекс;
п) МК Б Q81.1 – епи дермолизис булоза
леталис;
р) МК Б Q81.2 – епидермолизис булоза
дистрофика;
2. да са предназначени за прилагане в домашни условия;
3. тест-лентите за глюкомери да са предназначени за глюкомери, които отговарят на
изискванията, определени в ЗМИ; в заявлението
по чл. 5, ал. 2 задължително се отбелязва за
какъв глюкомер са предназначени тест-лентите.
Чл. 7. (1) Производителите/търговците на
едро с МИ следва да:
1. притежават валидно разрешение за търговия на едро с МИ, издадено от ИАЛ, или
друг документ, удостоверяващ правото им да
търгуват с МИ, издаден от компетентен орган
на съответната държава – приложимо е за
лица, извършващи търговия на едро с МИ; в
посочените документи следва да са отразени
съответните видове/категории МИ, за които
са подадени заявления по чл. 5, ал. 2;
2. имат право да търгуват с конкретните
МИ, посочени в заявлението, по силата на
оторизация, упълномощаване или друг акт.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 не се отнася
за производителите, установени на територията
на Република България, които съгласно чл. 77,
ал. 2 ЗМИ могат да извършват търговски сделки
с произведените от тях изделия без посочените
документи.
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Чл. 8. (1) В срок до 5 работни дни от утвърждаване и обнародване на тази методика
НЗОК отправя покана до лицата по чл. 5, ал. 1.
(2) Поканата съдържа:
1. адресатите на договарянето;
2. групите и типовете МИ – предмет на
процедурата;
3. изискуемите документи от участниците
съгласно чл. 9, ал. 1;
4. срок за подаване на документите по
т. 3 – не по-малък от 20 календарни дни от
датата на публикуване на поканата на интернет
страницата на НЗОК;
5. място и начин на подаване на документите по т. 3;
6. дата за обявяване на график за разглеждане на постъпилите заявления;
7. адрес, телефон, факс, електронен адрес
и лице за връзка.
(3) На интернет страницата на НЗОК се
публикува:
1. поканата по ал. 1;
2. Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия,
предназначени за заболявания, включени в
списъка по Наредба № 38, и на медицинските
изделия, които се заплащат в условията на
болнична медицинска помощ, ведно с приложенията към нея.
Чл. 9. (1) За участие в процедурата по определяне на стойността по чл. 1, ал. 1 лицата
подават в деловодството на ЦУ на НЗОК в
запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост в срока, посочен в поканата, следните
документи:
1. заявление по образец съгласно приложение № 2;
2. заверено от заявителя копие на разрешение
за търговия на едро с МИ от ИАЛ или друг
документ, удостоверяващ правото за извършване на търговия с медицински изделия, издаден
от компетентен орган на държава членка или
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария – за лица,
извършващи търговия на едро с МИ;
3. информация относно ЕИК (единен идентификационен код) на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава – членка
на Европейския съюз, в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация
Швейцария – копие на документ за актуална
регистрация по националното законодателство
на съответната държава на производителя или
търговеца на едро с МИ, издадени не по-късно
от 6 месеца преди подаване на заявлението;
4. нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението се подава от представител
на производителя/търговеца на едро с МИ;
когато пълномощното не е издадено в Репуб-
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лика България, се представя и в превод на
български език, извършен от преводач, който
има сключен договор с Министерството на
външните работи за извършване на официални
преводи;
5. доказателства относно представителната
власт на лицето, подписало пълномощното
по т. 4;
6. доказателства относно правото на търговеца на едро да дистрибутира конкретните
МИ, посочени в заявлението (оторизационно
писмо; пълномощно или друг документ);
7. уведомление за пуснати на пазара и/или
в действие МИ на територията на Република
България (с вх. № на ИАЛ) и/или форма за
предоставяне на информация за МИ, пуснати
в действие на територията на Република България (с вх. № на ИАЛ);
8. сертификат за СЕ маркировка от нотифициран орган – нотариално заверено копие
с превод на български език, като за МИ от
клас I сертификат не се изисква;
9. декларация за съответствие, издадена от
производителя на МИ;
10. документ, удостоверяващ, че предлаганото МИ се заплаща от обществен фонд в поне
една от държавите – членки на ЕС, издадено
от компетентен орган;
11. инструкция за употреба за всяко МИ на
български език;
12. удостоверение, издадено от ИАЛ, че
за МИ няма регистрирани данни в ИАЛ и
ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти, блокирани или изтеглени партиди през
последните две години;
13. декларация (свободен текст), че приемат
да осигурява за всеки пациент:
а) апарат за измерване на кръвна захар;
б) придружаващи аксесоари/убождащо устройство и брой игли за него, които са равни
на годишния брой тест-ленти, посочени в т. 1
от приложение № 1, раздел А – за срок една
година;
14. декларация (свободен текст), че съответният участник може да осигурява регулярно
заявените МИ за срока на действие на списъците по чл. 20, ал. 2;
15. ценово предложение по образец съгласно
приложение № 3 (предлагана цена на медицинското изделие);
16. декларация, в която се посочва продажната цена на заявените МИ, по смисъла
на § 1, т. 29а ЗМИ във връзка с § 1, т. 4 от
допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона
за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат, приета
с ПМС № 364 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от
2011 г.; изм., бр. 74 от 2013 г.).
(2) Предложената цена по ал. 1, т. 15 не може
да бъде по-висока от посочената от заявителя
продажна цена по ал. 1, т. 16.
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(3) Документите по ал. 1 се подават от
заявители, които не са участвали в процедурата, при условията и по реда на Методика
за договаряне на стойността, до която се
заплащат от НЗОК медицинските изделия в
условията на болничната и извънболничната
медицинска помощ, утвърдена от Надзорния
съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-108
от 21.11.2012 г. (прекратена с Решение № РДНС-04-100 от 29.07.2013 г.).
(4) Заявители, участвали в процедурата по
ал. 3, подават следните документи:
1. заявление по ал. 1, т. 1, в което се посочват МИ, за които заявителят е участвал в
процедурата по ал. 3, и МИ, за които участва
за първи път (ако има такива);
2. декларация (свободен текст) за липса на
промени в обстоятелствата, удостоверени с
подадената от тях документация; при наличие
на промени заявителите подават съответните
документи, удостоверяващи промените;
3. документите по ал. 1, т. 8, 9, 10, 11, 12 – ако
в заявлението по т. 1 са посочени нови МИ,
различни от тези в прекратената процедура;
4. документи по т. 13, 14, 15 и 16 – за всички
МИ, включени в заявлението по т. 1.
(5) Ценовото предложение по ал. 1, т. 15
и декларацията по ал. 1, т. 16 се поставят в
запечатан непрозрачен плик с ненарушена
цялост за всеки тип МИ поотделно съгласно
спецификацията. Когато заявителят предлага
повече от едно МИ, отнасящи се към един
тип, ценовото предложение и декларацията
съдържат конкретните МИ и съответните им
цени, поставени в един плик. Пликът е с надпис „Предлагана цена“ и се изписват групата
и типът на МИ съгласно спецификацията.
(6) Документите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 15 и 16
се подават на хартиен и електронен носител.
(7) Върху плика по ал. 1 се посочват подателят, адрес и телефонен номер за контакт.
Чл. 10. В деловодството на ЦУ на НЗОК
не се приемат заявления, подадени след изтичането на крайния срок за подаване или
представени в незапечатан, прозрачен или
плик с нарушена цялост. В тези случаи в деловодството в нарочен регистър се отбелязват
датата и часът на постъпване на заявлението,
респ. описва се причината, поради която не
се приема заявлението, което се удостоверява
с подпис в регистъра на съответен служител
от деловодството.
Чл. 11. (1) За провеждане на процедурата
по тази методика със заповед на управителя
на НЗОК се назначава експертна комисия,
наричана по-нататък „комисията“.
(2) Съставът на комисията включва задължително лекари, фармацевти, икономисти и
юристи. В заповедта се определят председател
на комисията, съответни резервни членове и
двама технически сътрудници. Последните
обезпечават технически дейността на комисията
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и изготвят проекти на протоколите от нейните
заседания, както и на писмата, изпращани до
участниците в процедурата.
(3) При необходимост дейността на комисията може да се подпомага от външни експерти, които изготвят писмени мотивирани
становища.
(4) Заповедта на управителя на НЗОК по
ал. 1 се издава след публикуване на поканата
по чл. 8.
Чл. 12. За своята работа комисията изготвя
протоколи и решения.
Чл. 13. (1) Комисията извършва проверка на
подадените документи по чл. 9, ал. 1, т. 1 – 14
за съответствието с изискванията, посочени
в методиката.
(2) Комисията изготвя протокол, в който
отразява постъпилите заявления (предложения), извършената оценка по ал. 1 и резултатите от нея.
(3) При констатирани непълноти и/или
пропуски в подадената документация комисията уведомява съответното лице и дава срок
3 работни дни за отстраняването им.
(4) В срок 3 работни дни след изтичане на
срока по ал. 3 комисията писмено уведомява лицата, чиито заявления не отговарят на
изискванията, че не са допуснати до участие
в процедурата.
(5) В уведомленията по ал. 4 се посочват
и мотивите на комисията за недопускане до
участие в процедурата.
Чл. 14. (1) В срок 3 работни дни след изтичане на срока по чл. 13, ал. 3 комисията
публикува на интернет страницата на НЗОК
покана и график за отваряне на плика/пликовете по чл. 9, ал. 5. За всяка група и тип
МИ договарянето се провежда в един и същ
ден. В поканата се посочва, че на отварянето
могат да присъстват участниците.
(2) Председателят и двама членове на комисията подписват всяка страница от ценовите
предложения.
(3) В срок до 3 работни дни комисията изготвя протокол, в който отразява постъпилите
ценови предложения, извършената оценка и
резултатите от нея. В протокола се посочва
най-ниската предложена цена по групи и типове МИ.
Чл. 15. (1) В срок 3 работни дни след изготвянето на протокола по чл. 14, ал. 3 комисията
публикува на интернет страницата на НЗОК
най-ниската предложена цена по групи и типове
МИ и покана за договаряне на отстъпки от
предложените цени, която съдържа:
1. допуснатите участници по входящи номера
и съответния тип МИ, за който са допуснати;
2. датата, на която ще се проведе договарянето на отстъпки, както и график за провеждането му.
(2) За всеки тип МИ договарянето се провежда в един и същ ден по предварително обявения часови график за всеки от участниците.
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Чл. 16. Провеждането на процедурата по
договаряне на отстъпки от предложените цени
започва в срок до 3 работни дни след публикуването на поканата по чл. 15, ал. 1.
Чл. 17. (1) В срок до 2 работни дни комисията изготвя протокол, в който отразява
постъпилите предложения за отстъпки по
чл. 15. В протокола се посочва постигнатата
най-ниска предложена цена с включена в нея
отстъпка по групи и типове МИ.
(2) Когато за група/тип МИ и най-ниската
предложена цена с включена в нея отстъпка
по чл. 15 не съответства на предвидените
бюджетни средства на НЗОК за заплащане на
медицински изделия, НЗОК определя стойността, до която може да заплаща за съответната
група/тип МИ.
(3) Стойността по ал. 2 се определя на
база достигнатата цена по ал. 1, предвидените бюджетни средства за съответната година,
разпределени чрез коригиращ коефициент на
база посочения в спецификацията прогнозен
брой МИ, и се публикува на интернет страницата на НЗОК.
(4) В срок 1 работен ден след публикуване на
стойността по ал. 3 допуснатите участници за
съответен тип МИ и участвали в процедурата
по чл. 16 могат да подадат ново предложение
за отстъпка от предложената цена по чл. 9,
ал. 1, т. 15.
Чл. 18. С всеки от допуснатите участници
комисията подписва двустранен протокол, в
който се отразява направеното от участника
предложение/я за отстъпка от цената по чл. 9,
ал. 1, т. 15 и предложена окончателна цена за
съответното МИ.
Чл. 19. (1) В срок до 5 работни дни след
провеждането на процедурата по чл. 17 комисията извършва оценка и изготвя заключителен
протокол, в който посочва стойността, до която
заплаща за всяка група и тип МИ.
(2) Комисията представя заключителния
протокол по ал. 1 на управителя на НЗОК за
утвърждаване, който съдържа:
1. договорените стойности на МИ, прилагани
в условията на извънболничната медицинска
помощ;
2. договорените стойности, до които НЗОК
заплаща МИ, прилагани в условията на болничната медицинска помощ.
(3) Стойностите по ал. 2 се публикуват на
интернет страницата на НЗОК.
Чл. 20. (1) В срок до 5 работни дни от публикуване на стойностите по чл. 19, ал. 2 на
интернет страницата на НЗОК участниците
в процедурата подават заявления по образец – приложение № 4, че желаят предложените
от тях МИ да бъдат заплащани със средства
на НЗОК, до договорената стойност за съответната група и тип медицинско изделие, при
условията на тази методика.
(2) Въз основа на подадените заявления по
ал. 1 НЗОК изготвя:

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1. Списък с МИ, които НЗОК заплаща в
условията на извънболничната медицинска
помощ;
2. Списък с МИ, които НЗОК заплаща в
условията на болничната медицинска помощ.
(3) Списъкът по ал. 2, т. 1 съдържа:
1. номенклатурен код;
2. група, тип;
3. код НЗОК;
4. търговско наименование;
5. производители/търговци на едро (подали
заявление по ал. 1 за заплащане на съответното МИ от НЗОК);
6. вид МИ;
7. окончателна опаковка;
8. стойност, до която НЗОК заплаща МИ;
9. условия и ред за предписване и получаване.
(4) Списъкът по ал. 2, т. 2 съдържа:
1. пореден №;
2. група, тип;
3. код НЗОК;
4. търговско наименование;
5. стойност, до която НЗОК заплаща МИ
за всяка група и тип;
6. производители/ търговци на едро (подали
заявления по ал. 1 за заплащане на съответното МИ от НЗОК).
(5) Надзорният съвет на НЗОК с решение
утвърждава списъците по ал. 2, т. 1 и 2, които се публикуват на интернет страницата
на НЗОК.
Чл. 21. Националната здравноосигурителна
каса заплаща при условията на тази методика
единствено МИ от групи и типове от приложение № 1, за които са подадени заявления
по чл. 5, ал. 2 и чл. 20, ал. 1, и включени в
списъците по чл. 20, ал. 2.
Чл. 22. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно стойността на
отпуснато/вложено МИ, която е равна или
по-ниска от договорената стойност по чл. 1,
до която НЗОК заплаща за съответната група,
респ. тип МИ.
(2) Когато стойността на отпуснато/вложено
МИ е по-висока от договорената стойност по
чл. 1, НЗОК заплаща частично стойността на
медицинското изделие в размер на стойността
по ал. 1 за съответната група/тип МИ.
Чл. 23. Националната здравноосигурителна
каса може да прекрати напълно или частично
процедурата по тази методика с решение на
Надзорния съвет на НЗОК, когато:
1. не е подадено нито едно заявление по
чл. 5, ал. 2 или няма кандидат или участник, отговарящ на изискванията, заложени
в методиката – в този случай процедурата се
прекратява напълно;
2. за всички МИ от приложение № 1 след
проведеното договаряне по реда на методиката
най-ниската предложена цена с включена в
нея отстъпка по чл. 18 е по-висока от финан-
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совия ресурс, който НЗОК може да осигури,
и за тях не са подадени заявления по чл. 20,
ал. 1 – в този случай процедурата се прекратява напълно;
3. за част от МИ от приложение № 1 след
проведеното договаряне по реда на методиката
най-ниската предложена цена с включена в
нея отстъпка по чл. 18 е по-висока от финансовия ресурс, който НЗОК може да осигури,
и за тях не са подадени заявления по чл. 20,
ал. 1 – в този случай процедурата се прекратява частично – по отношение на тези МИ;
4. не са подадени заявления по чл. 20,
ал. 1 – в този случай процедурата се прекратява напълно или частично;
5. се установят съществени нарушения при
откриването и провеждането є, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени
условията, при които е обявена процедурата;
6. са налице други обстоятелства, водещи до
невъзможност за приключване на процедурата.
Чл. 24. (1) Медицинските изделия от списъка по чл. 20, ал. 2, т. 2, необходими за лечението на пациентите, се осигуряват съгласно
чл. 82б от Закона за здравето от лечебните
заведения за болнична помощ.
(2) Медицинските изделия по ал. 1 се осигуряват чрез болничните аптеки на лечебните
заведения за болнична помощ.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази методика:
1. „Група медицински изделия“ е съвкупност
от изделия с еднаква или подобна употреба,
което позволява класифицирането им в обща
група изделия, без да се отчитат специфичните
им характеристики.
2. „Тип медицински изделия“ е съвкупност
от изделия със сходна технология, принадлежащи към една група, като се отчитат
специфичните им характеристики.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Договорените по реда на тази методика стойности, до които НЗОК заплаща
МИ, в съответствие с предвидените средства
в Закона за бюджета на НЗОК за 2014 г., се
прилагат от 1-во число на месеца, следващ
публикуването на списъците по чл. 20, ал. 5
на интернет страницата на НЗОК, до приключване на първата процедура по определяне
на стойността, до която НЗОК заплаща МИ
по реда на наредбата по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия.
§ 3. Методиката е утвърдена от Надзорния
съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-143
от 25.11.2013 г. на основание § 34, ал. 2 ПЗР
ЗИД на Закона за здравното осигуряване (ДВ,
бр. 60 от 2012 г.) и влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
Людмила Петкова
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Раздел А
Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността, до която се заплащат
от НЗОК медицинските изделия в условията на извънболничната медицинска помощ
Пореден №

1

Група

Тип

Технически
характеристики

Време на отчитане
до 5 секунди
Ко л и че с т в о к р ъв
до 1µl
Без необходимост
о т доп ъ л н и т е л но
к а л и бри ра не и л и
кодиране

Тест-ленти за
измерване на
кръвна захар

Забележка

Прогнозен брой
ЗЗОЛ

п ри кон вен ц иона лно лечение с инсулин – 150 тест-ленти/
годишно

47 495

при интензифицирано лечение с инсулин
на лица над 18 години – 300 тест-ленти/
годишно

21 318

при интензифицирано лечение с инсул и н н а дец а до 18
години и на бременн и – 110 0 т е с т -ленти/годишно

3350

коло, зат ворена
торбичка

Еднокомпонентилео и коло, отвони системи за възрена (с източване)
растни
торбичка
капаче
Еднокомпонен т ни илео и коло, отворесистеми за деца
на торбичка за деца

дву компонентна
отворена торбичка
с филтър
дву компонентна
отворена торбичка

2,1

Изделия за
илео- и колостоми

Дву компонен т ни
с и с т е м и з а в ъ з - двукомпонентна зарастни
творена торбичка с НЗОК за п лаща инфилтър
д и ви д у а л н ат а ко мдвукомпонентна за- бинация от изделия
творена торбичка за период 1 месец, за
една стома
коло-илео плочка
Комплектен колостомен колектор
Иригационна система и аксесоари
към нея – за многократна употреба
коло-илео затворена торбичка, детска
коло-илео торбичка
Д в у к о м п о н е н т н и с източване, детска
системи за деца
коло-и лео п лочка
за деца
капаче

5 200
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Технически
характеристики

Тип

Забележка

Прогнозен брой
ЗЗОЛ

лечебна пудра
лечебна паста
протективен крем/
спрей

Аксесоари

кърпичка – почистваща/протективна
колан за по-сигурно
закрепване

Еднокомпонен т ни
сис т ем и – за въ з- торбички
растни и деца
Изделия за цистостома и друг
изкуствен отвор
на пикочните
пътища

2,2

Д в у к о м п о н е н т н и торбички
сис т ем и – за въ зплочки
растни и деца
Външен катет ър
урошийт

НЗОК за п лаща индивидуалната комбисредно
нация от изделия за месечно –
период 1 месец, за
750
една стома

Уринаторна торба
за нефростома
абсорбиращи

Превръзки

трансфериращи

НЗОК заплаща за нас т ери л н а в а з е л и- бор от превръзки в занова
висимост от формата
със Safetac (или по- и тежестта на протичане на заболяването
добен) слой

Незалепващи
превръзки за па- Марля
циенти с булозна
епидермолиза Лейкопласт

3

Бинтове

81

тубуларни

Раздел Б
Спецификация за провеждане на процедура по договаряне на стойността, до която се
заплащат от НЗОК медицинските изделия в условията на болничната медицинска помощ
Пореден № от
приложение № 5 на
ПМС № 5
на МС от
10.01.2013 г.

Група

Тип

1

2

3

1

1.1.

1.2.

№
Прогногрупа
зен брой
по
Описание на групите по технически
заплатехнихарактеристики съгласно становищата
чески
щани от
на националните консултанти
харакНЗОК
терисМИ до:
тики

4

5

1

С пиролитно или карбоново покритие
и шевен ринг, различен от Dacron

1 040

2

Импрегнирани с волфрам и шевен
ринг, различен от Dacron

48

3

С шевен ринг от Dacron

48

1

Със стент

510

2

Без стент

48

3

С използвани последно поколение
технологии за антиминерализационна
обработка срещу калцифициране

220

4

Със саморазгъващ се стент и изцяло
безшевно прикрепване на протезата

4

СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА

Сърдечна клапна К л а п и – м е протеза
ханични

Сърдечна клапна К лапи – биопротеза
логични

6
2 468
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1
1.3.

1.4.

2

3

Рингове за
Сърдечна клапна клапна реконпротеза
струкция (анул о п л а с т и к а)
Сърдечна клапна
Кондюит
протеза

ВЕСТНИК

4
1
2

5
К ласическ и пол у твърди и твърди,
отворени и затворени
С 3D форма, позволяваща движение
на различните части на пръстена

10

С биологична клапна протеза

15

3

С оформени синуси на Valsalva

2

Съдови протези с желатиново покритие

60

2

Съдови протези с колагеново покритие

236

3

Торакален стент графт

1
2
3

3.2.

3.3

СаморазгъваСъдова протеза за
щи се стентокоремна аорта и
ве за абдомидистални съдове
нална аорта

4
4.1.

4.1.

Стент

4.2.

Стент

4.2.1.

Стент

4.2.2.

Стент

4.2.3.

Стент

4.2.4.

Стент

4.2.5.

Стент

4.3.

1
2

Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин
Дакронови съдови протези с покритие
от колаген или желатин
Дакронови съдови протези тънкостенни и еPTFE
Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин
Дакронови съдови протези с покритие
от колаген или желатин

15
1 654
384
150
520
190
120

3

Дакронови съдови протези

1

Покрит, прав

90

2

Открит, прав

20

3

Бифуркационен, покрит

СТЕНТ
Стент

5
311

1

СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ

Съдова протеза за Съдови протекоремна аорта и зи – бифуркадистални съдове ционни

70

С механична клапна протеза

Съдова протеза за
гръдна аорта

3.1.

450

2

СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА

Съдова протеза за
Съдови протекоремна аорта и
зи – прави
дистални съдове

6

1

2

3

БРОЙ 3

140

40
26 513

коронарен
стент

Коронарен
стент

периферен
стент
Периферни
стентове
Саморазгъващ и с е периферни ст ентове
Периферни
стентове
Периферен и
стентове
Периферни
стентове

1

Метални, без отделяне на лекарство

2

Лекарствоотделящи (DES)

3

Бифуркационни

4

Резорбируеми

5

5

Стент графт

5

1

Метални

1

За артериални съдове

2

За венозни съдове

3

Стент графт (покрит стент)

1

Каротидни

300

1

Протективни устройства за каротидно
стентиране

190

1

Лекарствоотделящи за SFA

145

Балони, излъчваБалони, излъчващи лекарство
щи лекарство

15 700
7 800
135

600
1 370
60
5

199

БРОЙ 3
1
5

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 1 1 5
5

СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА

Та з о б е д р е н а
ендопротеСтавна протеза за за ц и мен т но
тазобедрена става ф и к с и р а н а :
еднополюсна
и двуполюсна

Та з о б е д р е н а
Ставна протеза за ен доп ро т еза:
тазобедрена става д в у п о л ю с н а
хибридна

Та з о б е д р е н а
ен доп ро т еза:
Ставна протеза за
двуполюсна
тазобедрена става
безц и мен т но
фиксирана

Та з о б е д р е н а
ендопротеза
тип resurfacing
със запазване
на бедрената
шийка и част
от главата

6
5 372

1

Еднополюсна моноартикуларна тип
Austin-Moore със стебло с циментово
закрепване, монолитна или модуларна

690

2

Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива
с антилуксационен дизайн

500

3

Дву полюсна ц имен т но фикси рана
със стандартна артикулация (метална
хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен)

1 560

4

Двуполюсна циментно фиксирана с
високотех нологичен дизайн и/или
артикулация (офсет стебло, керамична
глава, капсула от cross linked полиетилен)

300

1

Конвенционално безциментно стебло
и циментна капсула със стандартна
артикулация

100

2

Конвенционално циментно стебло и
безциментна капсула със стандартна
артикулация (метална хром-кобалт
глава и инлей от стандартен UHMWPE
полиетилен)

180

3

Х ибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни
елементи при стеблото, капсулата или
артикулацията (анатомични, офсетни
или модулни стебла, cross-linked/вит. Е
полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг)

132

1

Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично
или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно
по тип закрепване (прес-фит, резбово,
центростремително, с допълнителни
профили), стандратна артикулация
(метална хром-кобалт глава и инлей
от стандартен UHMWPE полиетилен)

120

2

Тех нологично стебло с подобрени
меха ни чни хара к т ерис т ик и и/и л и
разширени възможности в дизайна
(анатомично с предимно метафизарно
закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична
капсула със стандартна артикулация
(метална хром-кобалт глава и инлей
от стандартен UHMWPE полиетилен)

470

3

Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей – редуциращи фрикцията (crosslinked/вит. Е полиетилен, керамика,
керамика-метал)

260

1

Кобалт-хром покривна бедрена шапка
и ацетабуларна капсула с механично
безвинтово прес-фит закрепване

30

С Т Р.

116
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4
1

5.5.

Та з о б е д р е н а
Ставна протеза за
ен доп ро т еза:
тазобедрена става
ревизионна

2
3
4

1

5.6.

Та з о б е д р е н а
Ставна протеза за
ен доп ро т еза:
тазобедрена става
туморна

2

3

5.7.
6

2
Кол я н на енСтавна протеза за
допротеза –
колянна става
първична

3
4

6.2.

6.3.

Колянна ендопротеза: пърСтавна протеза за вична тотална
колянна става
с меха н и ч но
или хибридно
закрепване
Колянна ендопротеза: патело-феморална
Ставна протеза за
за приложение
колянна става
при изолирана
патело-феморална артроза

1

2

1

1

6.4.

5
Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула,
със или без антипротрузионен ринг
Система с монолитно безциментно
ревизионно стебло и циментна или
безциментна капсула
Система с модуларно безциментно
ревизионно стебло и циментна или
безциментна капсула
Ревизионни системи с аугменти от
трабекуларен метал за запълване на
костни дефекти
Системи със стандартни ацетабуларни
капсули и монолитни или модуларни
туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти
Системи за тотално заместване на
бедрената кост с артропластика на
тазобедрената и колянната става
Ту морни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни
резекции: saddle и stem-cup дизайн на
тазовата компонента

Та з о б е д р е н а
Ставна протеза за
Индивидуални протези за първично,
ен доп ро т еза:
1
тазобедрена става
ревизионно и туморно протезиране
индивидуална
СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА
1

6.1.

ВЕСТНИК

Колянна ендоСтавна протеза за
протеза: ревиколянна става
зионна

2

3

Уникондилна ендопротеза
Тотална колянна система с циментово
закрепване със запазване на кръстните
връзки
Тотална колянна система с циментово
закрепване с жертване на кръстните
връзки
Тотална колянна система с циментово
закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа
Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и
циментно закрепване на тибиалната
компонента
Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната
компонента
Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена
компонента
Ревизионна модулна колянна система
с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти
Ревизионна модулна колянна система
с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи
Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медиолатерална нестабилност (axial rotating
hinge)

БРОЙ 3
6
250
200
400
50

50

10

35

35
1 234
150
80
800
50

20

20

20

30
20

10

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

ВЕСТНИК

4
1

6.5.

Колянна ендоСтавна протеза за
п р о т е з а: т уколянна става
морна
2

6.6.
7

Колянна ендоСтавна протеза за
протеза: индиколянна става
видуална
КИС

7.2.

Кохлеарен имплант (КИ)

ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР

По с т оя нен к ар диостимулатор с Еднокухинен
електроди

2
3
1
2

8.2.

Модуларни системи с феморални и
тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по
обем резекции
Модуларни системи с феморални и
тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир
при тежка колянна нестабилност
Индивидуални протези за първична,
ревизионна и туморна колянна артропластика

По с т оя нен к ар диостимулатор с Двукухинен
електроди

6
14

10

10
37

При п ървонача лно им п лан т и ране НЗОК
заплаща стойността на цялата КИС. При
необходимост от подмяна на КИ (след изтичане на гаранционния срок) НЗОК заплаща
реимплантацията и стойността само на КИ
1

8.1.

5

КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА (КИС)

7.1.

8

1

С Т Р. 1 1 7

3
4
5

2 990
Едноку хинни кардиостимулатори –
VVIR (SSIR), в комплект с електрод
Еднокухинни кардиостимулатори, с
честотна адаптация – VVIR (SSIR), в
комплект с електрод
Пулс-генераторно устройство (реимплантация)
Двукухинни кардиостимулатори VDD,
в комплект с един електрод
Двукухинни кардиостимулатори DDD,
в комплект с два електрода
Д ву к у х и н н и к ард иос т и м улат ори
DDDR, в комплект с два електрода
Д ву к у х и н н и к ард иос т и м улат ори
DDDR, в комплект с два електрода,
съвместим с ЯМР изследване
Пулс-генераторно устройство (реимплантация)

900
812
317
326
128
411
6
90

9

КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ

10

ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ

3

10.1.

Електроди с активна фиксация за имплантиране на пейсмейкър, само при лица
под 18 години

1

10.2.

Електроди с пасивна фиксация

2

11
11
12

12.1.

МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА при лица под 18-годишна възраст
Мозъчна ликводренираща клапна
1
Системи без програмируемо налягане
система при лица под 18-годишна
2
Системи с програмируемо налягане
възраст
РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР
Ресинхронизираща терапия – СТR-P
1
система за стимулация в комплект с
електроди
Ресинхронизираща терапия – СТR-P
Реси н х рон изи ра ща т ера п и я –
система за стимулация в комплект
2
СТR-P
с електроди, съвместима с ЯМР изследване
3

Пулс-генераторно устройство (реимплантация)

180

3
2
1
248
75

1

14

С Т Р.

118
1

12.2.

13

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5
Еднокухинни кардиовертер дефибри1
латори ICD VR в комплект с електрод
Еднокухинни кардиовертер дефибри2
латори ICD VR в комплект с електрод,
съвместим с ЯМР изследване
Пулс-генераторно устройство (реим3
плантация)
Двукухинни кардиовертер дефибрила4
тори ICD DR в комплект с електроди
Двукухинни кардиовертер дефибрила5
тори ICD DR в комплект с електроди,
Вътрешен кардиодефибрилатор
съвместим с ЯМР изследване
ICD-D (двукухинен)
Пулс-генераторно устройство (реим6
плантация)
Кардиовертер дефибрилатор с ресин7
хронизираща система за стимулация
CRT-D, в комплект с електроди
Кардиовертер дефибрилатор с ресинхронизираща системама за стимула8
ция CRT-D, в комплект с електроди,
съвместими с ЯМР изследване.
Пулс-генераторно устройство (реим9
плантация)
УСТРОЙСТВО ЗА МЕХ АНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА
(изкуствено сърце)
1

13

14

ВЕСТНИК

Устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)

2
3

Устройства с аксиален кръвоток
Моновен т ри к уларн и ус т ройс т ва с
пулсативен ток
Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток

ТРАНСК АТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ
Транскатет ърни к лапни п ротези
(ТК П) за аортна позици я с антифосфолипидно покритие
ТКП за аортна позиция с антимиТранскатетърни клапни протези
2
нерализационна обработка от трето
поколение
ТКП за временно пулмонално клапно
3
протезиране
М ЕД И Ц И НСК И ИЗД Е Л И Я ЗА ЕН ДОВАСК УЛ А РН А Т ЕРА П И Я П РИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МОЗЪЧНИ СЪДОВЕ
Включващ
С допълнителна система за вторично
Сет за емболиза1
1 бр. мик роотделяне на спиралите
ция на мозъчни
катетър, 1 бр.
аневризми, прим и к р о в од ач ,
Без допълнителна система за вторичлаган в неврохи2
5 б р. п л ат ино отделяне на спиралите
рургията
нена спирала
1

14

15

15.1.

15.2.

Сет за емболизация на комплексни мозъчни аневризми, прилаган
в неврох иру ргията

Включващ
2 бр. мик рокатетър, 2 бр.
м и к р о в од ач ,
6 б р. п л ат инена спирала и 1 бр. от
посочените в
т. 1, 2 и 3 характеристики

1

Балон за асистиране на койлинга

2

Стент за асистиране на койлинга

3

Устройство за отклоняване на кръвния поток

БРОЙ 3
6
9
88
10
1
36
4
5

3

4
5
До 5 случа я след
решение
на НС на
НЗОК
19
До 19 случа я след
решение
на НС на
НЗОК

48

До 48 случа я след
решение
на НС на
НЗОК

БРОЙ 3
1

15.3.

15.4.

ДЪРЖАВЕН
2
Сет за емболизаци я на д у ра лни
артерио-венозни
фист ули, прилаган в неврохирургията
Сет за емболизация на мозъчни
артерио-венозни
малформации,
прилаган в неврохирургията

3

ВЕСТНИК

4

С Т Р. 1 1 9
5

6

Включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 2 бр.
платинена спирала и 2 бр. емболизационен материал с
бавна полимеризация

Включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 3 бр.
емболизационен материал с бавна полимеризация

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в процедурата по договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени
за заболявания, включени в списъка по наредбата
по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия,
които се заплащат в условията на болнична
медицинска помощ
от .................................................................................
(пълно наименование на кандидата)
със седалище и адрес на управление: ..................
......................................................................................
ЕИК ............................................................................
или документ за актуална регистрация по националното законодателство на съответната държава
на производителя или търговеца на едро с МИ: .
......................................................................................
представляван в процедурата по договаряне от: .
......................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование/име
на представляващия, седалище и адрес на управление; за физическо лице – трите имена, ЕГН,
постоянен адрес)
в качеството си на: производител/търговец на
едро с МИ/ упълномощен представител на производител/търговец на едро с МИ
(вярното се подчертава)
представлявано от: ..................................................
с документ, удостоверяващ представителната
власт: …….....................................................................
с нотариално заверено пълномощно: ...................
......................................................................................
(в случай че заявлението се подава от упълномощен представител на производителя/търговеца
на едро с МИ)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с Ваша покана за провеждане на
процедура по договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени за заболявания,
включени в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3
ЗЗО, и на медицинските изделия, които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ,
заявявам, че желая да участвам в процедурата при
условията, обявени в Методика за условията и
реда за договаряне на стойността на медицинските
изделия, предназначени за заболявания, включени
в списъка по наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и
на медицинските изделия, които се заплащат в
условията на болнична медицинска помощ.

Посочвам следния адрес за съобщения и контакти:
Адрес: .........................................................................
Име: ............................................................................
Телефон ......................................................................
Факс ............................................................................
E-mail............................................................................
С настоящото заявявам участието си в договарянето за следните медицински изделия:
Пореден
№ от
спецификацията

1

Код на GMDN Наиме- Тър- Опа- Забеиздеили
новагов- ков- лежлие в UMDNS ние по
ско
ка
ка
списъкод
GMDN наика (по
или
мечл. 5,
UMDNS ноал. 2,
ват. 4 от
ние
Наредбата по
чл. 30а
от
ЗМИ)
2
3
4
5
6
7

Забележка.
Предложенията се подреждат в съответствие
с позицията (пореден №), отразена в спецификациите – приложение № 1, раздел А и раздел Б към
методиката.
Кодът в колона 2 се попълва само в случай, че
същият е генериран в системата на Изпълнителната
агенция по лекарствата.
Към настоящото заявление прилагам следните
документи:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
(описват се всички документи и приложения
съгласно методиката)
гр. София
..............……………………………….
......... 2014 г.
(подпис на заявителя)

Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1, т. 15
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за процедурата по определяне на стойността, до
която НЗОК заплаща МИ в условията на извънболничната и болничната медицинска помощ
от .................................................................................
(пълно наименование на кандидата)
със седалище и адрес на управление: ..................
......................................................................................
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ЕИК ............................................................................
или документ за актуална регистрация по националното законодателство на съответната
държава на производителя или търговеца на
едро с МИ: ...........................................................
................................................................................
представляван в процеду рата по договаряне
от:............................................................................
................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование/име на
представляващия, седалище и адрес на управление;
за физическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен
адрес)
в качеството си на: производител/търговец на .
едро с МИ/упълномощен представител на производител/търговец на едро с МИ.....................
................................................................................
(невярното се задрасква)
представлявано от: ..............................................
с документ, удостоверяващ представителната
власт: ....................................................................
................................................................................
с нотариално заверено пълномощно: ...............
................................................................................
(в случай че заявлението се подава от упълномощен представител на производителя/търговеца
на едро с МИ)
УВАЖ АЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,
Във връзка с публикуваната покана за участие в процедура за договаряне на стойността
на медицински изделия, предназначени за заболявания, включени в списъка по наредбата по
чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия,
които се заплащат в условията на болнична
медицинска помощ, и след като се запознах
с Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия,
предназначени за забол явани я, вк лючени в
списъка на наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и
на медицинските изделия, които се заплащат
в условията на болнична медицинска помощ,
утвърдена от НС на НЗОК, предлагам следните
цени за медицинските изделия, за които съм
подал заявление за участие:
Пореден
№ от
спецификацията

GMDN или Наиме- Търгов- Опа- ПредUMDNS
новаско на- ковка ложена
код (съние по именоцена с
гласно
GMDN вание
вклюзаявлениеили
чен
то – прило- UMDNS
ДДС
жение № 2)
(в лв.)

Посочените цени включват всички разходи, необходими за осигуряване на необходимите количества
медицински изделия до лечебните заведения/аптеките (вкл. и транспортни разходи, застраховки,
както и всички вносни такси и мита, действащи
към момента на доставката).

гр. София
......... 2014 г.

..............……………………………….
(подпис на заявителя)
(печат)
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Приложение № 4
към чл. 20, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .................................................................................
(пълно наименование на кандидата)
със седалище и адрес на управление: ..................
......................................................................................
ЕИК ............................................................................
или документ за актуална регистрация по националното законодателство на съответната държава
на производителя или търговеца на едро с МИ: .
......................................................................................
представляван в процедурата по договаряне от:.
......................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование/име на
представляващия, седалище и адрес на управление; за
физическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството си на: производител/търговец на
едро с МИ/ упълномощен представител на производител/търговец на едро с МИ
(вярното се подчертава)
представлявано от: .................................................
с документ, удостоверяващ представителната
власт: ..........................................................................
......................................................................................
с нотариално заверено пълномощно: ...................
......................................................................................
(в случай че заявлението се подава от упълномощен представител на производителя/търговеца
на едро с МИ)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,
С настоящото заявявам, че желая следните
МИ да бъдат заплащани със средства на НЗОК
до стойността, посочена за съответните МИ и
публикувана на интернет страницата на НЗОК
съгласно чл. 19, ал. 3 във връзка с ал. 2 от Методика за условията и реда за договаряне на стойността на медицинските изделия, предназначени
за заболявания, включени в списъка по наредбата
по чл. 45, ал. 3 ЗЗО, и на медицинските изделия,
които се заплащат в условията на болнична медицинска помощ.
Пореден
№ от
спецификацията
1

GMDN
или
UMDNS
код

2

Наиме- Търгов- Опановаско на- ковка
ние по именоGMDN вание
или
UMDNS
3

4

5

Забележка

6

Посочвам следния адрес за съобщения и контакти:
Адрес: .........................................................................
Име: ............................................................................
Телефон ......................................................................
Факс ............................................................................
E-mail............................................................................
гр. София
..............……………………………….
......... 2014 г.
(подпис на заявителя)
8587
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за
одобрение на типа на двигатели с вътрешно
горене за извънпътна техника по отношение
на емисиите на замърсители (обн., ДВ. бр. 28
от 2004 г.; изм., бр. 89 от 2006 г., бр. 48 от
2009 г., бр. 29 от 2011 г. и бр. 69 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 4 се създават ал. 8, 9 и 10:
„(8) Кумулативните коефициенти на влошаване (КВ) се посочват за всеки замърсител в
заявлението за одобрение на дадена фамилия
двигатели с компресионно запалване, които
не са оборудвани с устройство за последваща
обработка.
(9) Мултипликативните КВ се посочват за
всеки замърсител в заявлението за одобрение
на дадена фамилия двигатели с компресионно
запалване, оборудвани с устройство за последваща обработка.
(10) По искане на изпълнителния директор
на КТИ производителят предоставя информация, подкрепяща установените стойности на
КВ. По принцип тази информация съдържа
резултатите от анализите на емисиите, графика
за пробег, процедурите по поддръжка, както
и при необходимост информация, подкрепяща
техническите оценки относно технологичната
еквивалентност.“
§ 2. В чл. 20, ал. 2 се създават т. 3 и 4:
„3. ограденият със скоби номер на етапа
на емисиите с римски цифри, който е ясно
видим и разположен в близост до номера на
одобрението на типа;
4. оградените със скоби букви SV, които
указват производител на малки серии двигатели, които са ясно видими и разположени
в близост до номера на одобрението на типа
на всеки двигател, пуснат на пазара съгласно
дерогацията за малки серии, посочена в чл. 54.“
§ 3. В § 1 на допълнителните разпоредби
се създават т. 47 – 59:
„47. „Диагностична система за контрол
на NOx (NCD)“ означава бордова система на
двигателя, която е в състояние:
а) да открива неизправност на контрола
на NOx;
б) да идентифицира вероятната причина за
неизправност на контрола на NOx посредством
информацията, съхранявана в компютърната
памет, и/или да съобщава тази информация
извън машината.
48. „Неизправност на контрола на NOx
(NCM)“ означава опит за неупълномощена
намеса в системата за контрол на NOx на
двигателя или неизправност, засягаща тази
система, която би могла да се дължи на
неупълномощена намеса, чието откриване
съгласно тази наредба изисква задействането на предупреждение или на системата за
блокиране.
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49. „Диагностичен код за повреда (ДКП)“
означава цифрен или буквено-цифрен идентификатор, който идентифицира или обозначава
неизправност на контрола на NOx.
50. „Потвърден и действащ ДКП“ означава
ДКП, който е съхранен по времето, когато  
NCD прави заключение за съществуването
на неизправност.
51. „Четящо устройство“ означава външно
оборудване за изпитване, използвано за извънбордова връзка с диагностична система
за контрол на NOx (NCD).
52. „Фамилия двигатели с NCD“ означава
групиране от производителя на системи двигатели, които имат общи методи на контрол
и наблюдение/диагностициране на неизправности на контрола на NOx (NCM).
53. „Цикъл на стареене“ означава работата
на машината или двигателя (скорост, натоварване, мощност), която се извършва по време
на периода за пробег.
54. „Критични компоненти, свързани с
емисиите“ означава компонентите, които са
предназначени основно за контролиране на
емисиите: всяка една система за последваща
обработка на отработили газове, модула за
електронно управление и свързаните с него
датчици и задействащи механизми, както и
системата за рециркулация на отработили
газове, включително всички свързани с нея
филтри, охлаждащи течности, регулиращи
клапани и тръбопроводи.
55. „Критично обслужване, свързано с
емисиите“ означава обслужването, което се
извършва на критичните компоненти, свързани с емисиите.
56. „Обслужване, свързано с емисиите“
означава обслужването, което влияе съществено на емисиите или което има вероятност
да влияе на влошаването на емисиите на
превозното средство или на двигателя по
време на нормална работа в работен режим.
57. „Фамилия двигатели със система за
последваща обработка“ означава групиране на
двигатели от производителя, което съответства
на определението за фамилия двигатели, но
с допълнително групиране във фамилия от
фамилии двигатели, които използват подобна
система за последваща обработка на отработилите газове.
58. „Обслужване, несвързано с емисиите“
означава обслужването, което не се отразява
съществено на емисиите и което не оказва
дълготрайно влияние върху влошаването на
емисиите на машината или на двигателя по
време на нормална работа в работен режим
след извършване на обслужването.
59. „График за пробег“ означава цикъла на
стареене и периода за пробег, използвани за
определяне на коефициентите на влошаване
за фамилията двигатели със система за последваща обработка.“
§ 4. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В Допълнение № 1 „Основни характеристики на двигателя/базовия двигател“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) наименованието на т. 3 се изменя така:
„3. ЗАХРАНВАНЕ С ГОРИВО НА ДВИГАТЕЛИ С КОМПРЕСИОННО ЗАПАЛВАНЕ“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. ЗАХРАНВАНЕ С ГОРИВО НА ДВИГАТЕЛИ С ПРИНУДИТЕЛНО ЗАПАЛВАНЕ (*)
4.1. Карбуратор: ................................................
4.1.1. Марка(и): .................................................
4.1.2. Тип(ове): ..................................................
4.2. Недиректно впръскване на гориво във
всмукателните канали: едноточково или многоточково: ...............................................................
4.2.1. Марка(и): .................................................
4.2.2. Тип(ове): .................................................
4.3. Директно впръскване: .............................
4.3.1. Марка(и): .................................................
4.3.2. Тип(ове): ..................................................
4.4. Дебит на горивото [g/h] и съотношение
въздух/гориво при номинална честота на въртене в положение на напълно отворена дроселова
клапа:“;
в) създават се т. 5, 6 и 7:
„5. ГАЗОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
5.1. Максимално повдигане на клапаните, ъгли
на отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки или еквивалентни характеристики: ...
5.2. Контролни и/или регулировъчни обх
вати (*)
5.3. Система за променливо газоразпределение
(ако е приложима, и местоположение: всмукателен и/или изпускателен колектор)
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5.3.1. Тип: постоянно действаща или в положение включена/изключена (*)
5.3.2. Ъгъл на дефазиране на разпределителния
вал: ....................
6. КОНФИГУРАЦИЯ НА ВСМУКАТЕЛНИТЕ
И ИЗПУСК АТЕЛНИТЕ ОТВОРИ
6.1. Местоположение, размер и брой:
7. ЗАПАЛИТЕЛНА СИСТЕМА
7.1. Индукционна бобина
7.1.1. Марка(и):
7.1.2. Тип(ове): ..................................................
7.1.3. Номер: .....................................................
7.2. Запалителна(и) свещ(и): ..........................
7.2.1. Марка(и): .................................................
7.2.2. Тип(ове): ..................................................
7.3. Магнет: .......................................................
7.3.1. Марка(и): .................................................
7.3.2. Тип(ове): ..................................................
7.4. Регулиране на момента на запалване:
.............................................. .................................
7.4.1. Статично предварение по отношение
на ГМТ [в градуси на завъртане на коляновия
вал] ..........................................................................
7.4.2. Крива на предварението, ако е приложимо: ......................................................................
(*) Ненужното се заличава.“
2. В Допълнение № 2 „Основни характеристики на фамилията двигатели“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) точка 1.8 се изменя така:
„1.8. Система за обработване на отработилите
газове (*): ...............................................................
(*) Ако няма приложение, отбележете (н.п.).“;
б) В т. 2.2 таблицата се изменя така:

„

“
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§ 5. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 4
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5.1.2.2 се изменя така:
„5.1.2.2. Условията за контрол, приложими за
етап IIIB и етап IV, са следните:
а) условия за контрол за двигатели в етап IIIВ:
аа) надморска височина, която не превишава 1000 метра (или еквивалентно атмосферно
налягане 90 kPa);
бб) температура на околната среда в обхвата
от 275 K до 303 K (2 °C – 30 °C);
вв) температура на охлаждащия агент на
двигателя над 343 K (70 °C).
Когато допълнителната технология за контрол
на емисии е активирана при работа на двигателя
в рамките на условията, посочени в подточки
аа), бб) и вв), технологията се активира само
по изключение;
б) условия за контрол за двигатели в етап IV:
аа) атмосферно нал ягане, по-гол ямо или
равно на 82,5 kPa;
бб) температура на околната среда в следния
обхват:
– равна или по-висока от 266 К (–7 °C);
– по-ниска или равна на температурата, определена чрез следната формула при посоченото
атмосферно налягане: Tc = –0,4514 . (101,3 – pb)
+ 311, където: Tc е изчислената температура на
околния въздух К и pb е атмосферното налягане
в kPa;
вв) температура на охлаждащия агент на
двигателя над 343 K (70 °C).
Когато допълнителната технология за контрол
на емисии е активирана при работа на двигателя
в рамките на условията за контрол, посочени в
подточки аа), бб) и вв), технологията се активира само когато е доказано, че е необходима
за целите, посочени в т. 5.1.2.3, и е одобрена от
изпълнителния директор на КТИ;
в) работа при ниска температура:
Чрез дерогация от изискванията на буква „б“
допълнителна технология за контрол на емисиите
може да бъде използвана при двигател от етап
IV, оборудван с рециркулация на отработилите
газове (EGR), когато температурата на околната
среда е по-ниска от 275 K (2 °C) и ако е изпълнен
един от следните два критерия:
аа) температурата във всмукателния колектор
е по-ниска или равна на температурата, определена по следната формула:
IMTc = P IM /15,75 + 304,4, където: IMTc е
изчислената температ у ра във всм у кателни я
колектор K и PIM е абсолютното налягане във
всмукателния колектор в kPa;
бб) температурата на охлаждащия агент на
двигателя е по-ниска или равна на температурата,
определена по следната формула:
ECTc = PIM /14,004 + 325,8, където: ECTc е
изчислената температура на охлаждащия агент
на двигателя, К и PIM е абсолютното налягане
във всмукателния колектор в kPa.“
2. В т. 5.1.2.3 буква „б“ се изменя така:
„б) за безопасност по време на експлоатация;“.
3. Точка 5.2 се изменя така:
„5.2. Изисквания за мерките за контрол на
NOx при двигатели в етап IIIВ“.
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4. Създават се т. 5.3, 5.4 и 5.5:
„5.3. Изисквания за мерките за контрол на
NOx при двигатели в етап IV.
5.3.1. Производителят предоставя информация,
която изцяло описва функционалните работни
характеристики на мерките за контрол на NOx,
използвайки документите, посочени в приложение № 1, допълнение 1, т. 2 и допълнение 3, т. 2.
5.3.2. Технологията за контрол на емисиите
от двигателя трябва да функционира при всички
условия на околната среда, редовно наблюдавани
на територията на Съюза, особено при ниски
температури на околната среда. Това изискване
не е ограничено до условията, при които трябва
да се използва основна технология за контрол на
емисиите, както е посочено в т. 5.1.2.2.
5.3.3. Когато се използва реагент, производителят демонстрира, че емисиите на амоняк
по време на изпитванията NRTC или NRSC на
загрял двигател при процедурата за одобрение на
типа не превишават средна стойност от 10 ppm.
5.3.4. Ако в извънпътна подвижна техника са
инсталирани резервоари за реагент или са свързани с нея, трябва да бъдат включени средства за
взимане на проба от реагента вътре в резервоара.
Точката на вземане на пробите трябва да е леснодостъпна, без да е необходимо използването
на специализиран инструмент или устройство.
5.3.5. Одобрение на типа в съответствие с чл. 4,
параграф 3 се предоставя при следните условия:
а) при осигурени за всеки оператор на извънпътна техника писмени указания за поддържане;
б) к ъм оригина лното оборудване (ПОО)
трябва да се осигури документация за монтажа
на двигателя, вк лючително на системата за
контрол на емисиите, която е част от одобрения
тип двигател;
в) к ъм ориг ина лното оборудване (ПОО)
трябва да се осигурят указания за системата за
предупреждение на оператора, за системата за
блокиране и (когато е приложимо) за защитата
на реагента срещу замръзване;
г) трябва да се спазват указанията относно
инструкциите за оператора, документите за
монтажа, системата за предупреждение на оператора, системата за блокиране и защитата на
реагента срещу замръзване, които са посочени
в допълнение 1.
5.4. Контролна област за етап IV
В съответствие с т. 2.1.2.7 при двигатели в
етап IV емисиите, от които са взети проби в
контролната област, определена в приложение
№ 2, допълнение 2, не трябва да превишават с
повече от 100 % граничните стойности на емисиите в таблицата, посочена в т. 2.1.2.6.
5.4.1. Изисквания към доказателствата
Техническата служба избира до три случайни
точки на натоварване и честота на въртене в
контролната област за изпитване. Техническата
служба определя също така случайна последователност на точките на изпитване. Изпитването
трябва да се проведе в съответствие с основните
изисквания на NRSC, но всяка точка на изпитване
се оценява поотделно. Всяка точка на изпитване
трябва да съответства на граничните стойности,
определени в т. 5.4.
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5.4.2. Изисквания към изпитването
Изпитването трябва да се проведе непосредствено след изпитвателните цикли с дискретен
режим, описани в приложение № 3.
Когато производителят обаче съгласно т. 1.2.1
от приложение № 3 избере да използва процедурата от приложение 4Б към Правило № 96 на
ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения
03, изпитването се провежда, както следва:
а) според случая изпитването се провежда
непосредствено след изпитвателните цикли с
дискретен режим, описани в т. 7.8.1.2, букви
„а“ – „д“ от приложение 4Б към Правило № 96
на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, но преди процедурите след изпитването
(буква „е“), или след изпитвателния цикъл със
стабилни състояния и линейни преходи между
тях от т. 7.8.2.2, букви „а“ – „г“ от приложение 4Б
към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено
със серия от изменения 03, но преди процедурите
след изпитването (буква „e“);
б) изпитванията се провеждат, както е предвидено в т. 7.8.1.2, букви „б“ – „д“ от приложение
4Б към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, като се използва
многофилтърният метод (един филтър за всяка
точка на изпитване) за всяка от трите избрани
точки на изпитване;
в) изчислява се специфична стойност на емисиите (в g/kWh) за всяка точка на изпитване;
г) стойностите на емисиите могат да се изчислят като моларна концентрация, като се използва
допълнение A.7, или на база маса, като се използва
допълнение A.8, но това следва да съответства на
метода, използван при изпитването с дискретен
режим или изпитвателния цикъл със стабилни
състояния и линейни преходи между тях;
д) за изчисляване на сумата за газообразните
компоненти N mode се задава 1 и се използва
тегловен коефициент, равен на 1;
е) за изчисляване на праховите частици се
използва многофилтърният метод и за изчисляване на сумата N mode се задава 1 и се използва
тегловен коефициент, равен на 1.
5.5. Проверка на емисиите на картерни газове
при двигатели в етап IV
5.5.1. Емисиите на картерни газове не трябва да
бъдат изхвърляни директно в околната атмосфера
с изключение на случаите, посочени в т. 5.5.3.
5.5.2. Двигателите могат да изхвърлят емисии
на картерни газове в изпускателната система,
разположена преди устройството за последваща
обработка на отработилите газове, през цялата
продължителност на работа.
5.5.3. Двигателите, оборудвани с турбокомпресори, помпи, нагнетателни вентилатори или
компресори за принудително пълнене за нагнетяване на въздуха, могат да изхвърлят емисии на
картерни газове в околната атмосфера. В този
случай емисиите на картерни газове се добавят
(физически или математически) към емисиите
на отработилите газове при всички изпитвания
на емисии в съответствие с т. 5.5.3.1.
5.5.3.1. Емисии на картерни газове.
Картерните газове не трябва да бъдат изхвърляни директно в околната атмосфера със
следните изключения: двигателите, оборудвани с турбокомпресори, помпи, нагнетателни
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вентилатори или компресори за принудително
пълнене за нагнетяване на въздуха, могат да
изхвърлят картерни газове директно в околната
атмосфера, ако картерните газове са добавени
(физически или математически) към емисиите
на отработилите газове при всички изпитвания
на емисии. Производителите, които се възползват от това изключение, трябва да монтират
двигателите така, че всички картерни газове
да могат да бъдат насочени към системата за
вземане на проба от емисиите. За целите на
настоящата точка картерните газове, които са
насочени към изпускателната система, разположена преди системата за последваща обработка
на отработилите газове, не се считат за отделяни
директно в околната атмосфера.
За измерване на емисиите картерните газове
се насочват към изпускателната система, както
следва:
а) материалите на тръбопровода трябва да
бъдат с гладки стени, електропроводими и да
не реагират с картерните газове; дължината на
тръбите трябва да бъде възможно най-късата;
б) броят на извивките на тръбопровода на
лабораторния картер се свежда до минимум,
като радиусът на всяка неизбежна извивка е
възможно най-голям;
в) тръбопроводът за отвеждане на отработилите газове от лабораторния картер трябва да
отговаря на спецификациите на производителя
на двигателя за противоналягането на картера;
г) тръбопроводът за отвеждане на отработилите газове от лабораторния картер се свързва към
неразредените отработили газове след системата
за последваща обработка на отработилите газове,
след ограничителя на потока на отработилите
газове, ако е монтиран такъв, и на достатъчно
разстояние преди сондите за вземане на проби,
за да се осигури пълно смесване с отработилите
газове на двигателя преди вземането на проби;
тръбата за отработилите газове от картера трябва
да достига до свободния поток отработили газове,
за да се избегне влиянието на граничния слой
и да се улесни смесването; изходът на тръбата
за отработилите газове от картера може да бъде
ориентиран във всяка посока по отношение на
потока на неразредените отработили газове.“
5. Създава се т. 6:
„6. Избор на категория мощност на двигателя
6.1. За целите на установяването на съответствието на двигатели с променлива честота
на въртене, определени в чл. 2, ал. 1, т. 1 и 4 с
граничните стойности на емисиите, посочени в
т. 2 на приложение № 2, те се разпределят по
обхвати на мощност на основата на най-високата
стойност на ефективната мощност, измерена в съответствие с т. 14 от допълнителните разпоредби.
6.2. За другите типове двигатели се използва
номинална ефективна мощност.“
6. Създават се допълнения 1 и 2:

„Допълнение 1
Изисквания за осигуряване правилно действие на мерките за контрол на NOx
1. Въведение.
В това приложение се определят изискванията
за осигуряване правилното действие на мерките
за контрол на NOx. То включва изисквания за
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двигатели, които зависят от използването на
реагент за намаляване на емисиите.
2. Общи изисквания.
Системата на двигателя трябва да бъде оборудвана с диагностичната система за контрола
на NOx (NCD), която може да идентифицира
неизправностите на контрола на NOx (NCM),
разгледани в това приложение. Всяка система
на двигателя, обхваната в тази точка, трябва
да е проектирана, конструирана и монтирана
така, че да е в състояние да отговори на тези
изисквания през целия нормален срок на експлоатация на двигателя при нормални условия на
използване. За постигане на тази цел се приема,
че двигатели с пробег, превишаващ съответния
срок на експлоатация, посочен в приложение
№ 3, допълнение 5, т. 3.1 могат да покажат признаци на влошаване на работните показатели и
чувствителността на диагностичната система
за контрола на NOx (NCD), така че пределните
стойности, посочени в това приложение, могат
да бъдат надвишени, преди да се задействат
системите за предупреждение и/или блокиране.
2.1. Изисквана информация
2.1.1. Ако системата за контрол на емисиите
изисква реагент, характеристиките на реагента,
включително вид реагент, информация относно
концентрацията, когато реагентът е в разтвор,
работната температура и позоваване на международни стандарти за състав и качество трябва да
бъдат посочени от производителя в приложение
№ 1, допълнение 1, т. 2.2.1.13, и приложение № 1,
допълнение 3, т. 2.2.1.13.
2.1.2. Подробна писмена информация, напълно
описваща функционалните работни характеристики на системата за предупреждение на оператора
от т. 4 и на системата за блокиране от т. 5 трябва
да се предостави на изпълнителния директор на
КТИ по време на одобрението на типа.
2.1.3. Производителят предоставя документите за монтаж, които, когато се използват от
производителя на оригиналното оборудване,
гарантират, че двигател ят, вк лючително на
системата за контрол на емисиите, която е част
от одобрения тип двигател, когато е монтиран
на машината, работи, заедно с необходимите
машинни части, по начин, който е в съответствие с изискванията на това приложение. Тази
документация съдържа подробните технически
изисквания и разпоредбите относно системата
на двигателя (софтуер, хардуер и комуникация),
необходими за правилното монтиране на системата на двигателя на машината.
2.2. Работни условия
2.2.1. Диагностичната система за контрол на
NOx трябва да може да работи при следните
условия:
а) околна температура между 266 K и 308 K
(–7 °C и 35 °C);
б) всяка надморска височина под 1600 m;
в) температура на охлаждащия агент на двигателя над 343 K (70 °C).
Тази точка не се прилага в случай на контрол
и наблюдение на нивото на реагента в резервоара, когато трябва да се извършва контрол
и наблюдение при всички условия, в които
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измерването е технически осъществимо (напр.
всички условия, при които течният реагент не
е замръзнал).
2.3. Защита на реагента срещу замръзване
2.3.1. Резервоарът за реагент и дозиращата
система могат да бъдат загрявани или да не
бъдат загрявани. Загряваната система трябва да
отговаря на изискванията на т. 2.3.2. Незагряваната система трябва да отговаря на изискванията
на т. 2.3.3.
2.3.1.1. Използването на незагрявани резервоар
и дозираща система за реагент трябва да бъде
указано в писмените указания, предназначени
за собственика на машината.
2.3.2. Резервоар и дозираща система за реагент
2.3.2.1. Ако реагентът е замръзнал, в рамките
на максимум 70 минути след пускане в ход на
двигателя при околна температура 266 K (–7 °С)
трябва да е налице реагент за използване.
2.3.2.2. Критерии за проектиране на загрявана система
Загряваната система трябва да бъде проектирана така, че да отговаря на изискванията за
работните показатели, определени в тази точка,
при изпитване с използване на определената
процедура.
2.3.2.2.1. Резервоарът и дозиращата система
за реагент се загряват при температура 255 K
(–18 °С) в продължение на 72 часа или докато
по-голямата част от реагента премине в твърдо
състояние, в зависимост от това кое от тези
събития настъпи първо.
2.3.2.2.2. След периода на загряване, предвиден в т. 2.3.2.2.1, машината/двигателят се пуска
и работи при околна температура, която не
превишава 266 K (–7 °С), както следва:
а) 10 до 20 минути работа на празен ход,
б) следвана от най-много 50 минути при не
повече от 40 % от номиналното натоварване.
2.3.2.2.3. След приключване на процедурата
за изпитване, предвидена в т. 2.3.2.2.2, дозиращата система за реагент трябва да бъде напълно
функционална.
2.3.2.3. Оценка на критериите за проектиране може да се извърши в студена изпитвателна
камера, като се използва цялата машина или
части, представителни за тези, които се монтират на машина, или може да се основава на
полеви изпитвания.
2.3.3. Задействането на системата за предупреждение на оператора и системата за блокиране
при незагрята система
2.3.3.1. Системата за пред у преж дение на
оператора, описана в т. 4, се задейства, ако
при околна температура ≤ 266 К (–7 °C) не се
извършва дозиране на реагент.
2.3.3.2. Системата за максимално блокиране,
описана в т. 5.4, се задейства, ако при околна
температура ≤ 266 К (–7 °C) не се извършва
дозиране на реагент в рамките на максимум 70
минути след пускане в ход на двигателя.
2.4. Диагностични изисквания
2.4.1. Диагностичната система за контрол на
NOx (NCD) трябва да може да идентифицира
неизправности на контрола на NOx (NCM),
разгледани в това приложение, посредством
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диагностични кодове за повреда (ДКП), съхранявани в компютърна памет, и да съобщава тази
информация извън машината при поискване.
2.4.2. Изисквания за записване на диагностични кодове за повреда (ДКП)
2.4.2.1. Системата NCD трябва да записва
диагностичен код за повреда за всяка отделна
неизправност на контрола на NOx (NCM).
2.4.2.2. Системата NCD трябва да определи
дали е налице откриваема неизправност в рамките на 60 минути работа на двигателя. Тогава
„потвърден и действащ ДКП“ се запазва в паметта и се задейства системата за предупреждение
съгласно т. 4.
2.4.2.3. В случаите, когато уредите за контрол и наблюдение имат нужда от повече от 60
минути продължителност на работа за точното
диагностициране и потвърждаване на NCM (напр.
уреди за контрол и наблюдение, които използват
статистически модели, или по отношение на
потреблението на флуиди от машината), изпълнителният директор на КТИ може да позволи
по-дълъг период на контрол и наблюдение, при
условие че производителят обоснове необходимостта от по-дълъг период (напр. чрез технически доводи, опитни резултати, производствен
опит и т.н.).
2.4.3. Изисквания за изтриване на диагностични кодове за повреда (ДКП):
а) самата система NCD не изтрива от компютърната памет диагностичен код за повреда,
преди повредата, свързана със съответния ДКП,
да бъде отстранена;
б) системата NCD може да изтрива всички
диагностични кодове за повреда при поискване
от фирмено четящото устройство или уред за
поддръжка, предоставен от производителя на
двигателя при поискване, или като използва
код за достъп, предоставен от производителя
на двигателя.
2.4.4. Системата NCD не трябва да е програмирана или проектирана така, че да се изключва
частично или пълно на основата на остаряването
на машината по време на действителната експлоатация на двигателя, нито системата трябва да
съдържа алгоритъм или технология, проектирана
да намалява ефективността на системата NCD
с течение на времето.
2.4.5. Всички препрограмируеми компютърни кодове или експлоатационни параметри на
системата NCD трябва да са защитени срещу
неупълномощена намеса.
2.4.6. Фамилия двигатели с NCD
Производителят отговаря за определяне състава на фамилия двигатели с NCD. Групирането на
двигателните системи във фамилия двигатели с
NCD се основава на добрата техническа преценка
и подлежи на одобрението на изпълнителния
директор на КТИ.
Двигатели, които не принадлежат на една и
съща фамилия двигатели, може същевременно
да принадлежат на една и съща фамилия двигатели с NCD.
2.4.6.1. Парамет ри, определ ящи фамили я
двигатели с NCD
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Фамилията двигатели с NCD се определя чрез
основните проектни параметри, които трябва да
са общи за двигателните системи във фамилията.
За да може да се приеме, че двигателните
системи принадлежат на една и съща фамилия
двигатели с NCD, следният списък с основни
параметри трябва да бъде общ за всички:
а) системи за контрол на емисиите;
б) методи за контрол и наблюдение на NCD;
в) критерии за контрол и наблюдение на NCD;
г) параметри на контрола и наблюдението
(напр. честота).
Тези сходства се демонстрират от производителя със средствата на съответната техническа
демонстрация или други подходящи процедури
и подлежат на одобрението на изпълнителния
директор на КТИ.
Производителят може да подаде заявление за
одобрение от изпълнителния директор на КТИ, на
второстепенни разлики в методите на контрол и
наблюдение/диагностициране на системата NCD,
дължащи се на вариации в конфигурацията на
системата на двигателя, когато тези методи се
разглеждат като сходни от производителя и се
различават единствено, за да съответстват на
специфични характеристики на разглежданите
компоненти (напр. размер, дебит на отработилите
газове и др.); или техните сходства се основават
на добрата техническа преценка.
3. Изисквания към техническото обслужване
3.1. Производителят предоставя или урежда
предоставянето на всички собственици на нови
двигатели или машини на писмени указания
относно системата за контрол на емисиите и
нейното правилно действие.
Тези указания гласят, че ако системата за
контрол на емисиите не работи правилно, операторът се информира за наличието на проблем
от системата за предупреждение на оператора
и при несъобразяване с това предупреждение
задействането на системата за блокиране води
до невъзможност на машината да изпълнява
своето предназначение.
3.2. В указанията се посочват изискванията за
правилната употреба и техническото обслужване
на двигателите с цел поддържане на устойчивостта на показателите по отношение на емисиите,
вк лючително, когато е уместно, правилната
употреба на реагенти за еднократна употреба.
3.3. Указанията са написани по разбираем
и достъпен за неспециалисти начин, като е
използван същият стил както в ръководството
за експлоатация на извънпътната техника или
двигателя.
3.4. В указанията се уточнява дали реагентите
за еднократна употреба трябва да се зареждат
от оператора между нормалните интервали на
техническо обслужване. В указанията се определя също изискваното качество на реагента.
Те посочват начина на зареждане на резервоара
за реагент от оператора. В информацията също
се указва вероятната консумация на реагент за
типа двигател и честотата на зареждане.
3.5. В указанията се уточнява, че употребата
и зареждането с реагент с правилни характеристики е съществено изискване, за да може

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

двигателят да съответства на изискванията за
издаването на одобрението на типа за въпросния тип двигател.
3.6. В указанията се обяснява начинът на
работа на системата за пред у преж дение на
оператора и на системата за блокиране. Освен
това по отношение на работните показатели и
запаметяването на повредите се обясняват и
последиците от несъобразяване със системата
за предупреждение, непълненето с реагент или
некоригирането на даден проблем.
4. Система за предупреждение на оператора
4.1. Машината трябва да включва система за
предупреждение на оператора с визуална сигнализация, която информира оператора, когато е
открито ниско ниво на реагента, несъответстващо
качеството на реагента, прекъсване на дозирането
или неизправност от типа, посочен в т. 9, което
може да доведе до задействане на системата за
блокиране, ако не е отстранено своевременно.
Системата за предупреждение също е действаща,
когато е задействана системата за блокиране,
описана в т. 5.
4.2. Предупреждението не трябва да е същото
като предупреждението, използвано за целите
на сигнализирането на неизправност или на
друга система за поддръжка на двигателя, въпреки че може да използва същата система за
предупреждение.
4.3. Системата за предупреждение на оператора може да съдържа една или повече светлини
или да изобразява кратки съобщения, които
могат да включват, например, съобщения, ясно
указващи следното:
– интервала от време преди задействането на
минималното и/или максималното блокиране,
– степента на минималното и/или максималното блокиране например степента на намаление
на въртящия момент,
– условията, при които машината може отново да бъде пусната в ход.
Когато се изобразяват съобщения, системата,
използвана за изобразяване на тези съобщения,
може да бъде същата система, която се използва
за други цели, свързани с техническо обслужване.
4.4. По избор на производителя системата за
предупреждение може да включва звуков компонент, за да предупреди оператора. Допуска
се потискането на звуковите предупредителни
сигнали от оператора.
4.5. Системата за предупреждение на оператора се задейства, както е определено съответно
в т. 2.3.3.1, 6.2, 7.2, 8.4 и 9.3.
4.6. Системата за предупреждение на оператора се изключва, когато условията за нейното
задействане вече не са налице. Системата за
предупреждение на оператора не се изключва
автоматично, без да се отстрани причината за
нейното задействане.
4.7. Действието на системата за предупреждение може да се прекъсва временно от други
предупредителни сигнали, предоставящи важни
съобщения, свързани с безопасността.
4.8. Подробностите относно процедурите на
задействане и изключване на системата за предупреждение на оператора са описани в т. 11.
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4.9. Като част от заявлението за одобрение на
типа съгласно настоящата наредба, производителят доказва, че системата за предупреждение
на оператора работи, както е определено в т. 11.
5. Система за въздействие на оператора
5.1. Машината включва система за въздействие, която се основава на един от следните
принципи:
5.1.1. двустепенна система за въздействие,
като се започне с ниско ниво на въздействие
(ограничение на работните показатели), последвано от максимално въздействие (ефективно
деактивиране на работата на машината);
5.1.2. едностепенна система за максимално
въздействие (ефективно спиране на работата на
машината), задействана при условията на системата за ниско ниво на въздействие, определени
в т. 6.3.1, 7.3.1, 8.4.1 и 9.4.1.
5.2. С предварителното одобрение на изпълнителния директор на КТИ двигателят може
да бъде оборудван със средства за изключване
на системата за въздействие на оператора при
извънредно положение, обявено от националните
или регионалните органи на управление, техните
аварийни служби или въоръжени сили.
5.3. Система за ниско ниво на въздействие.
5.3.1. Системата за ниско ниво на въздействие
трябва да бъде задействана, след като настъпи
някое от условията, определени в т. 6.3.1, 7.3.1,
8.4.1 и 9.4.1.
5.3.2. Системата за ниско ниво на въздействие
трябва да намалява постепенно максималния
наличен въртящ момент на двигателя в диапазона на честотата на въртене на двигателя с поне
25 % между честотата при максимален въртящ
момент и началната точка на регулатора, както е
показано на фигура 1. Скоростта на намаляване
на въртящия момент трябва да бъде минимум
1 % в минута.
5.3.3. Могат да бъдат използвани други мерки
за въздействие, които са показани пред изпълнителния директор на КТИ и имат същото или
по-високо ниво на тежест.
Фигура 1
Схема на намаляване на въртящия момент
чрез ниско ниво на въздействие

5.4. Система за максимално (тежко) въздействие
5.4.1. Системата за максимално (тежко) въздействие се задейства, след като настъпи някое
от условията, определени в т. 2.3.3.2, 6.3.2, 7.3.2,
8.4.2 и 9.4.2.
5.4.2. Системата за максимално (тежко) въздействие трябва да ограничава използваемостта
на машината до ниво, което е достатъчно тежко
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(затруднено), при което операторът да разреши
евентуален проблем, свързан с точки 6 до 9.
Приемливи са следните стратегии:
5.4.2.1. Въртящият момент на двигателя между
оборотите при максимален въртящ момент и
началната точка на регулатора трябва да намалява постепенно от стойността му за ниско
ниво на въздействие от фигура 1 с минимум
1 % на минута до 50 % от максималния въртящ
момент или по-ниска стойност, като в рамките
на същия интервал от време на намаляване
на въртящия момент честотата на въртене на
двигателя трябва постепенно да се намали  до
60 % от номиналната честота на въртене или
по-ниска стойност, както е показано на фигура 2.
Фигура 2
Схема за максимално (тежко) въздействие за
намаляване на въртящия момент

5.4.2.2. Могат да бъдат използвани други
мерки за въздействие, които са показани пред
изпълнителния директор на КТИ и имат същото
или по-високо ниво на тежест.
5.5. С цел да се вземат предвид съображения
за безопасност и да се позволи диагностика със
самовъзстановяване се разрешава използването
на приоритетна по отношение на въздействието
функция, с която да се освободи пълната мощност на двигателя, ако:
– тя е в действие не повече от 30 минути, и
– не може да бъде задействана повече от 3
пъти през всеки интервал от време, през който системата за въздействие на оператора е в
действие.
5.6. Системата за въздействие на оператора
трябва да се изключва, когато условията за
нейното задействане вече не са налице. Системата за въздействие на оператора не трябва да
се изключва автоматично, без да се отстрани
причината за нейното задействане.
5.7. Подробностите относно процедурите за
включване и изключване на системата за въздействие на оператора са описани в т. 11.
5.8. Като част от заявлението за одобрение на
типа съгласно настоящата наредба, производителят трябва да покаже, че системата за въздействие
на оператора работи, както е определено в т. 11.
6. Наличност на реагент.
6.1. Индикатор за нивото на реагент.
Машината трябва да включва индикатор,
който ясно информира оператора за нивото на
реагент в резервоара за реагент. Минималното
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приемливо ниво на работните показатели на
индикатора за реагент е непрекъснатото указване на нивото на реагент, докато системата за
предупреждение на оператора, посочена в т. 4, е
задействана. Индикаторът за реагент може да бъде
под формата на аналогов или цифров дисплей и
може да показва нивото като относителна част
от пълната вместимост на резервоара, количеството на оставащия реагент или изчислените
оставащи работни часове.
6.2. Задействане на системата за предупреждение на оператора.
6.2.1. Системата за предупреждение на оператора, определена в т. 4, се задейства, когато
нивото на реагент е по-малко от 10 % от вместимостта на резервоара за реагент или от по-висок
процент по избор на производителя.
6.2.2. Осигуряваното предупреждение трябва
да е достатъчно ясно във връзка с индикатора
за реагент, за да разбере водачът, че нивото
на реагент е ниско. Когато системата за предупреждение включва система за показване на
съобщения, визуалното предупреждение показва
съобщение, указващо ниско ниво на реагента
(напр. „ниско ниво на урея“, „ниско ниво на
AdBlue“ или „ниско ниво на реагент“).
6.2.3. Не е необходимо системата за предупреждение на оператора първоначално да бъде
непрекъснато задействана (напр. не е необходимо
непрекъснатото изобразяване на съобщение),
задействането обаче трябва да увеличи интензивността си така, че да стане непрекъснато, когато
нивото на реагент се приближи до празен резервоар, както и до точката, в която системата за
въздействие на оператора влиза в действие (напр.
честота, с която светлината мига). Най-високата
степен на задействане представлява уведомяване на оператора за ниво, което е по избор на
производителя, но е достатъчно по-забележимо
в точката, в която системата за въздействие на
оператора от т. 6.3 влиза в действие, отколкото,
когато системата за предупреждение на оператора
е първоначално задействана.
6.2.4. Непрекъснатото предупреждение не
трябва да бъде лесно изключвано или игнорирано.
Когато системата за предупреждение включва
система за показване на съобщения, се показва
изрично съобщение (напр. „напълнете с урея“,
„напълнете с AdBlue“ или „напълнете с реагент“).
Непрекъснатото предупреждение може да се
прекъсва временно от други предупредителни
сигнали, предоставящи важни съобщения, свързани с безопасността.
6.2.5. Не трябва да е възможно да се изключи
системата за предупреждение на оператора, докато резервоарът не е напълнен отново с реагент
до ниво, което не налага нейното задействане.
6.3. Задействане на системата за въздействие
на оператора
6.3.1. Системата за ниско ниво на въздействие,
описана в т. 5.3, се задейства, когато нивото
на реагента спадне под 2,5 % от номиналната
пълна вместимост на резервоара за реагент или
по-висок процент по избор на производителя.
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6.3.2. Системата за максимално (тежко) въздействие, описана в т. 5.4, трябва да се задейства,
когато резервоарът за реагент е празен (т.е. когато дозиращата система за реагент не може да
извлича повече реагент от резервоара) или при
всяко ниво на реагент под 2,5 % от номиналната
пълна вместимост на резервоара, по преценка
на производителя.
6.3.3. Освен до степента, разрешена в т. 5.5, не
трябва да е възможно да се изключи системата
за ниско ниво на въздействие или за максимално
въздействие, докато резервоарът не е напълнен
отново с реагент до ниво, което не изисква нейното задействане.
7. Контрол и наблюдение на качеството на
реагента
7.1. Двигател ят или машината т рябва да
включва начин за определяне на наличието на
неподходящ реагент в машината.
7.1.1. Производителят определя минималната допустима концентрация на реагент Cdmin,
при която емисиите на NOx от изходната тръба
на последния шумозаглушител не превишават
граничната стойност 0,9 g/kWh.
7.1.1.1. Правилната стойност на CDmin се
доказва по време на одобряването на типа посредством процедурата, определена в т. 12, и
се записва в разширения комплект документи,
определен в т. 5 на приложение № 2.
7.1.2. Всеки реагент с концентрация, по-ниска
от CDmin, трябва да се открива и да се счита за
целите на т. 7.1 за неподходящ реагент.
7.1.3. Предвижда се специален брояч („брояч за
качеството на реагента“), предназначен да следи
за качеството на реагента. Броячът за качеството
на реагента отброява броя на работните часове
на двигателя с неподходящ реагент.
7.1.3.1. Като вариант производителят може
да групира повредата, свързана с качеството на
реагента, с една или няколко повреди, изброени
в т. 8 и 9, за отчитане от един брояч.
7.1.4. Подробностите относно критериите и
механизмите на задействане и изключване на брояча за качеството на реагента са описани в т. 11.
7.2. Задействане на системата за предупреждение на оператора
Когато системата за контрол и наблюдение
потвърди, че качеството на реагента е несъответстващо, системата за предупреждение на
оператора, описана в т. 4, се задейства. Когато
системата за предупреждение включва система за
показване на съобщения, тя показва съобщение,
указващо причината за предупреждението (напр.
„открита неподходяща урея“, „открит неподходящ
AdBlue“ или „открит неподходящ реагент“).
7.3. Задействане на системата за въздействие
на оператора.
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7.3.1. Системата за ниско ниво на въздействие,
описана в т. 5.3, се задейства, ако качеството
на реагента не е коригирано в рамките на 10
работни часа на двигателя след задействането
на системата за предупреждение на оператора,
описано в т. 7.2.
7.3.2. Системата за максимално въздействие, описана в т. 5.4, трябва да се задейства,
ако качеството на реагента не е коригирано в
рамките на 20 работни часа на двигателя след
задействането на системата за предупреждение
на оператора, описано в т. 7.2.
7.3.3. Броят на часовете преди задействането
на системите за въздействие трябва да намалява в
случай на повтарящо се възникване на неизправност в съответствие с механизма, описан в т. 11.
8. Дозиране на реагента.
8.1. Двигателят трябва да включва начин за
определяне на прекъсване на дозирането.
8.2. Брояч за дозирането на реагент.
8.2.1. Предвижда се специален брояч, предназначен да следи за дозирането („брояч за дозирането“). Броячът отчита броя на работните
часове на двигателя с прекъсване на дозирането
на реагент. Това не се изисква, когато прекъсването е поискано от модула за електронно управление (ECU), тъй като работните показатели
на машината са такива, че емисиите не изискват
дозиране на реагент.
8.2.1.1. Като вариант, производителят може
да групира повредата, свързана с дозирането на
реагент, с една или няколко повреди, изброени
в т. 7 и 9, за отчитане от един брояч.
8.2.2. Подробностите относно критериите и
механизмите на задействане и изключване на
брояча за дозирането на реагент са описани в т. 11.
8.3. Задействане на системата за предупреждение на оператора.
Системата за предупреждение на оператора,
описана в т. 4, се задейства в случай на прекъсване на дозирането, което включва брояча
за дозирането в съответствие с т. 8.2.1. Когато
системата за предупреждение включва система
за показване на съобщения, тя показва съобщение, указващо причината за предупреждението
(напр. „неизправност при дозирането на уреята“,
„неизправност при дозирането на AdBlue“ или
„неизправност при дозирането на реагента“).
8.4. Задействане на системата за въздействие.
8.4.1. Системата за ниско ниво на въздействие, описана в т. 5.3, трябва да се задейства,
ако прекъсване на дозирането не е коригирано
в рамките на 10 работни часа на двигателя след
задействането на системата за предупреждение
на оператора, описано в т. 8.3.
8.4.2. Системата за максимално въздействие,
описана в т. 5.4, трябва да се задейства, ако
прекъсване на дозирането не е коригирано в
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рамките на 20 работни часа на двигателя след
задействането на системата за предупреждение
на оператора, описано в т. 8.3.
8.4.3. Броят на часовете преди задействането
на системите за въздействие трябва да намалява в
случай на повтарящо се възникване на неизправност в съответствие с механизма, описан в т. 11.
9. Контрол и наблюдение за неизправности,
които може да се дължат на неупълномощена
намеса.
9.1. Освен нивото на реагент в резервоара за
реагент, качеството на реагента и прекъсването на
дозирането следните повреди се следят, тъй като
може да се дължат на неупълномощена намеса:
i) блокиран клапан за рециркулация на отработилите газове;
ii) повреди на диагностичната система за
контрол на NOx (NCD), описана в т. 9.2.1.
9.2. Изисквания към контрола и наблюдението.
9.2.1. Диагностичната система за контрол на
NOx (NCD) се следи с цел откриване на електрически повреди и на сваляне или изключване на
всеки датчик, които възпрепятстват системата да
диагностицира всяка друга повреда, спомената в
т. 6 – 8 (контрол и наблюдение на компоненти).
Непълен списък на датчици, които влияят на
диагностичния капацитет, включва тези, които
пряко измерват концентрацията на NOx, датчици
за качеството на уреята, датчици за условията
на околната среда и датчици, използвани за
контрол и наблюдение на дозирането, нивото
или разхода на реагента.
9.2.2. Брояч на клапана за рециркулация на
отработилите газове.
9.2.2.1. Предвижда се специален брояч, предназначен да следи за блокиран клапан за рециркулация на отработилите газове. Броячът на
клапана за рециркулация на отработилите газове
отчита броя на работните часове на двигателя,
когато е потвърдено, че диагностичният код за
повреда, свързан с блокиран клапан за рециркулация на отработилите газове, е задействан.
9.2.2.1.1. Като вариант, производителят може
да групира повредата, свързана с блокиран клапан за рециркулация на отработилите газове, с
една или няколко повреди, изброени в т. 7, 8 и
9.2.3, за отчитане от един брояч.
9.2.2.2. Подробностите относно критериите
и механизмите на задействане и изключване на
брояча на клапана за рециркулация на отработилите газове са описани в т. 11.
9.2.3. Брояч(и) на системата NCD.
9.2.3.1. Предвижда се специален брояч, предназначен за всяка от следените повреди, разгледани в т. 9.1, подточка ii). Броячите на системата
NCD отчитат броя на работните часове на двигателя, когато е потвърдено, че диагностичният код
за повреда, свързан с неизправност на системата
NCD, е задействан. Допуска се групирането на
няколко повреди за отчитане от един брояч.
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9.2.3.1.1. Като вариант, производителят може да
групира повредата, свързана с повреда на системата NCD, с една или няколко повреди, изброени
в т. 7, 8 и 9.2.2, за отчитане от един брояч.
9.2.3.2. Подробностите относно критериите
и механизмите на задействане и изключване на
брояча (броячите) на системата NCD са описани
в т. 11.
9.3. Задействане на системата за предупреждение на оператора.
Системата за предупреждение на оператора,
описана в т. 4, се задейства в случай на поява
на някоя от повредите, определени в т. 9.1, и
трябва да указва, че е необходим спешен ремонт.
Когато системата за предупреждение включва
система за показване на съобщения, тя показва
съобщение, указващо причината за предупреждението (напр. „изключен клапан за дозиране
на реагента“ или „критична повреда, свързана
с емисиите“).
9.4. Задействане на системата за въздействие
на оператора.
9.4.1. Системата за ниско ниво на въздействие, описана в т. 5.3, трябва да се задейства,
ако повреда, посочена в т. 9.1, не е коригирана
в рамките на 36 работни часа на двигателя след
задействането на системата за предупреждение
на оператора, описано в т. 9.3.
9.4.2. Системата за максимално въздействие,
описана в т. 5.4, трябва да се задейства, ако
повреда, посочена в т. 9.1, не е коригирана в
рамките на 100 работни часа на двигателя след
задействането на системата за предупреждение
на оператора, описано в т. 9.3.
9.4.3. Броят на часовете преди задействането на системите за въздействие трябва да се
намали в случай на повтарящо се възникване
на неизправност в съответствие с механизма,
описан в т. 11.
9.5. Като алтернатива на изискванията в
т. 9.2 производителят може да използва датчик
за NOx, разположен в отработилите газове. В
този случай:
– стойността на NOx не трябва да превишава
граничната стойност 0,9 g/kWh,
– може да се допусне използване на единична
повреда „висок NOx – неизвестна първопричина“,
– точка 9.4.1 да се чете „в рамките на 10
работни часа на двигателя“,
– точка 9.4.2 да се чете „в рамките на 20
работни часа на двигателя“.
10. Изисквания към доказателствата.
10.1. Общи.
Съответствието с изискванията на настоящото
приложение се доказва по време на одобряването
на типа, като се извърши, както е показано в
таблица 1 и определено в тази точка:
а) доказване на задействането на системата
за предупреждение;
б) доказване на задействането на системата
за ниско ниво на въздействие, ако е приложимо;
в) доказване на задействането на системата
за максимално въздействие.
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Таблица 1
Онагледяване на съдържанието на процеса на доказване съгласно разпоредбите на т. 10.3 и 10.4

10.2. Фамилии двигатели и фамилии двигатели с NCD.
Съответствието на фамилия двигатели или фамилия двигатели с NCD с изискванията на тази т. 10
може да бъде доказано чрез изпитването на един от членовете на разглежданата фамилия, при условие
че производителят докаже на изпълнителния директор на КТИ, че системите за контрол и наблюдение,
необходими за спазване на изискванията на това приложение, са сходни в рамките на фамилията.
10.2.1. Доказването, че системите за контрол и наблюдение при други членове на фамилията с
NCD са сходни, може да бъде извършено чрез представяне на изпълнителния директор на КТИ на
такива елементи, като алгоритми, функционални анализи и т.н.
10.2.2. Изпитвателният двигател се избира от производителя в съгласие с изпълнителния директор
на КТИ. Това може да бъде или да не бъде базовият двигател на разглежданата фамилия.
10.2.3. В случай, когато двигателите на фамилия двигатели принадлежат към фамилия двигатели
с NCD, която вече е получила одобрение на типа в съответствие с т. 10.2.1 (фиг. 3), се счита, че съответствието на посочената фамилия двигатели е доказано без допълнителни изпитвания, при условие
че производителят докаже пред изпълнителния директор на КТИ, че системите за контрол и наблюдение, необходими за спазване на изискванията на настоящото приложение, са сходни в рамките на
разглежданите фамилия двигатели и фамилия двигатели с NCD.
Фигура 3
Предварително доказано съответствие на фамилия двигатели с NCD

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

10.3. Доказване на задействането на системата
за предупреждение.
10.3.1. Съответствието на задействането на
системата за предупреждение се доказва, като се
извършат две изпитвания: на липса на реагент и в
случай на категория повреди, разгледани в т. 7 – 9.
10.3.2. Избор на повредите, подлежащи на
изпитване.
10.3.2.1. За целите на доказването на задействането на системата за предупреждение в случай
на реагент с лошо качество се избира реагент,
чиято концентрация на активната съставка е поне
равна на концентрацията, съобщена от производителя, в съответствие с изискванията на т. 7.
10.3.2.2. За целите на доказването на задействането на системата за предупреж дение в
случай на повреди, които може да се дължат на
неупълномощена намеса и са определени в т. 9,
изборът се прави в съответствие със следните
изисквания:
10.3.2.2.1. Производителят предоставя на изпълнителния директор на КТИ списък на тези
потенциални повреди.
10.3.2.2.2. Повредата, която подлежи на разглеждане при изпитването, се избира от изпълнителния директор на КТИ, от списъка, посочен
в т. 10.3.2.2.1.
10.3.3. Доказване.
10.3.3.1. За целите на това доказване се извършва отделно изпитване за всяка от повредите,
разгледани в т. 10.3.1.
10.3.3.2. По време на изпитването не трябва
да е налична повреда, различна от тази, която
е предмет на изпитването.
10.3.3.3. Преди започване на изпитването
трябва да са изтрити всички диагностични кодове за повреда.
10.3.3.4. По искане на производителя и със
съгласието на изпълнителния директор на КТИ
повредите, които са предмет на изпитване, могат
да бъдат симулирани.
10.3.3.5. Откриване на повреди, различни от
липса на реагент.
За повреди, различни от липса на реагент,
след като повредата се предизвиква или се симулира, откриването на тази повреда се извършва,
както следва:
10.3.3.5.1. Системата NCD трябва да реагира
на въвеждането на повреда, избрана по целесъобразност от изпълнителния директор на КТИ,
в съответствие с разпоредбите на това допълнение. Това се счита за доказано, ако настъпи
задействане в рамките на два последователни
изпитвателни цикъла на NCD съгласно т. 10.3.3.7
от това допълнение.
Когато е указано в описанието на наблюдението и е съгласувано с изпълнителния директор
на КТИ, че специфичният уред за контрол и
наблюдение се нуждае от повече от два последователни изпитвателни цикъла на NCD, за да
завърши наблюдението, броят на изпитвателните
цикли на NCD може да бъде увеличен на 3 изпитвателни цикъла.
Всеки отделен изпитвателен цикъл на NCD
от демонстрационното изпитване може да се
отдели от останалите посредством спиране на
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двигателя. Времето до следващото пускане на
двигателя отчита всяко наблюдение, което може
да е настъпило след спирането на двигателя, и
необходимите условия, които трябва да съществуват, за да е налице наблюдение при следващото
пускане на двигателя.
10.3.3.5.2. Счита се, че доказването на задействането на системата за предупреждение е
извършено, ако в края на всяко демонстрационно
изпитване, проведено съгласно т. 10.3.2.1, системата за предупреждение е правилно задействана
и диагностичният код за избраната повреда е
получил статус „потвърден и действащ“.
10.3.3.6. Откриване в случай на липса на
реагент.
За целите на доказването на задействането
на системата за предупреждение в случай на
липса на реагент системата на двигателя трябва
да работи в продължение на един или повече
изпитвателни цикъла на NCD по преценка на
производителя.
10.3.3.6.1. Доказването започва с ниво на
реагент в резервоара, което се съгласува между
производителя и изпълнителния директор на
КТИ, но представлява не по-малко от 10 процента от номиналната вместимост на резервоара.
10.3.3.6.2. Счита се, че системата за предупреждение е сработила по правилен начин, ако
едновременно са изпълнени следните условия:
а) системата за предупреждение е задействана при наличност на реагент, по-голяма или
равна на 10 % от вместимостта на резервоара
за реагента; и
б) системата за „непрекъснато“ предупреждение е задействана при наличност на реагент,
по-голяма или равна на стойността, обявена от
производителя съгласно разпоредбите на т. 6 от
това приложение.
10.3.3.7. Изпитвателен цикъл на NCD.
10.3.3.7.1. Изпитвателният цикъл на NCD,
разгледан в тази т. 10, за доказване на правилното действие на системата на NCD е цикълът
при преходни режими за подвижни извънпътни
машини (NRTC) на загрял двигател.
10.3.3.7.2. По искане на производителя и със
съгласието на изпълнителния директор на КТИ за
специфичен уред за контрол и наблюдение може
да бъде използван алтернативен изпитвателен
цикъл на NCD (напр. цикълът при установени режими за подвижни извънпътни машини – NRSC).
Заявлението трябва да съдържа елементи (технически съображения, симулация, резултати от
изпитвания и др.), които демонстрират:
а) изискваните резултатите от изпитвателен
цикъл на уред за контрол и наблюдение, който ще
работи при действителни условия на кормуване; и
б) показано е, че приложимият изпитвателен
цикъл на NCD, определен в т. 10.3.3.7.1, е помалко подходящ за разглежданото наблюдение.
10.3.4. Счита се, че доказването на задействането на системата за предупреждение е извършено,
ако в края на всяко демонстрационно изпитване,
проведено в съответствие с т. 10.3.3, системата
за предупреждение е правилно задействана.
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10.4. Доказване на задействането на системата
за въздействие.
10.4.1. Доказване на задействането на системата за въздействие се прави посредством
изпитвания, извършени на стенд за изпитване
на двигател.
10.4.1.1. Всички компоненти или подсистеми,
които не са физически монтирани на системата
на двигателя, като например датчиците за околната температура, датчиците за ниво, както и
системите за предупреждение и информация на
оператора, които са необходими за извършването на доказването, са свързани за тази цел със
системата на двигателя или са симулирани по
удовлетворителен за изпълнителния директор
на КТИ начин.
10.4.1.2. По избор на производителя и след
съгласието на изпълнителния директор на КТИ
демонстрационните изпитвани я могат да се
извършат с комплектувана машина или техника чрез монтиране на машината на подходящ
изпитвателен стенд или чрез движението є по
писта за изпитване при контролирани условия.
10.4.2. Последователността на изпитването
трябва да докаже задействането на системата за
въздействие в случай на липса на реагент и в
случай на една от повредите, определени в т. 7,
8 или 9 от приложението.
10.4.3. За целите на това доказване:
а) изпълнителният директор на КТИ трябва
да избере, в допълнение към липсата на реагент,
една от повредите, определени в т. 7, 8 или 9,
която е използвана преди при доказване задействането на системата за предупреждение;
б) със съгласието на изпълнителния директор
на КТИ се допуска производителят да ускори изпитването посредством симулиране постигането
на определен брой работни часове;
в) постигането на ограничаване на въртящия
момент, изисквано за ниско ниво на въздействие, може да се докаже едновременно с общия
процес на одобряване на работните показатели
на двигателя, извършено в съответствие с тази
наредба. В този случай по време на доказване
действието на системата за въздействие не се
изисква отделно измерване на въртящия момент;
г) максималното въздействие се доказва съгласно изискванията на т. 10.4.6 от допълнението.
10.4.4. Освен това производителят доказва
работата на системата за въздействие съгласно
посочените условия за повреди, определени в т. 7,
8 или 9, които не са били избрани за използване
в демонстрационните изпитвания, описани в
т. 10.4.1, 10.4.2 и 10.4.3.
Тези допълнителни доказвания могат да се
извършат чрез представяне на изпълнителния
директор на КТИ на технически случай, като
за доказателство се използват алгоритми, функционални анализи и резултатът от предишни
изпитвания.
10.4.4.1. Тези допълнителни доказвания трябва,
по-специално, да доказват по удовлетворителен за
изпълнителния директор на КТИ начин включ-
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ването на правилен механизъм за ограничаване
на въртящия момент в модула за електронно
управление на двигателя.
10.4.5. Демонстрационно изпитване на системата за ниско ниво на въздействие.
10.4.5.1. Това доказване на действието започва,
когато системата за предупреждение или съответната система за „непрекъснато“ предупреждение е задействана в резултат на откриването
на повреда, избрана от изпълнителния директор
на КТИ.
10.4.5.2. Когато системата се проверява за
нейната реакция в случай на липса на реагент
в резервоара, системата на двигателя работи,
докато наличността на реагент достигне стойност
2,5 процента от номиналната пълна вместимост
на резервоара или стойността, обявена от производителя в съответствие с т. 6.3.1, при която е
предвидено да сработи системата за ниско ниво
на въздействие.
10.4.5.2.1. Със съгласието на изпълнителния
директор на КТИ производителят може да симулира непрекъсната работа чрез извличане на
реагент от резервоара, докато двигателят работи
или е спрян.
10.4.5.3. Когато системата се проверява за
нейната реакция в случай на повреда, различна
от липса на реагент в резервоара, системата
на двигателя работи съответния брой работни
часове, указани в таблица 3, или, по избор на
производителя, докато съответният брояч достигне стойността, при която се задейства системата
за ниско ниво на въздействие.
10.4.5.4. Счита се, че доказването на действието на системата за ниско ниво на въздействие е
извършено, ако в края на всяко демонстрационно
изпитване, проведено съгласно т. 10.4.5.2 и 10.4.5.3,
производителят е доказал на изпълнителния
директор на КТИ, че модулът за електронно
управление на двигателя е задействал ограничителя на въртящия момент.
10.4.6. Демонстрационно изпитване на системата за максимално въздействие.
10.4.6.1. Това доказване на действието започва
от състояние, при което системата за ниско ниво
на въздействие е била задействана преди това, и
може да бъде извършено като продължение на
изпитванията, предприети за доказване действието на системата за ниско ниво на въздействие.
10.4.6.2. Когато системата се проверява за
нейната реакция в случай на липса на реагент
в резервоара, системата на двигателя работи,
докато резервоарът за реагент се изпразни или
достигне ниво под 2,5 процента от номиналната
пълна вместимост на резервоара, обявена от
производителя за ниво, при което се задейства
системата за максимално въздействие.
10.4.6.2.1. Със съгласието на изпълнителния
директор на КТИ производителят може да симулира непрекъсната работа чрез извличане на
реагент от резервоара, докато двигателят работи
или е спрян.
10.4.6.3. Когато системата се проверява за
нейната реакция в случай на повреда, която
не е липса на реагент в резервоара, системата
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на двигателя работи съответния брой работни
часове, указани в таблица 3 от това допълнение,
или, по избор на производителя, докато съответният брояч достигне стойността, при която се
задейства системата за максимално въздействие.
10.4.6.4. Счита се, че доказването на действието на системата за максимално блокиране е
извършено, ако в края на всяко демонстрационно
изпитване, проведено съгласно т. 10.4.6.2 и 10.4.6.3,
производителят е доказал на изпълнителния
директор на КТИ, че механизмът за максимално въздействие, разгледан в това приложение,
е задействан.
10.4.7. Като алтернатива, по избор на производителя и след съгласието на изпълнителния
директор на КТИ, доказването на действието на
механизмите за въздействие може да се извърши на комплектувана машина в съответствие
с изискванията на т. 5.4 чрез монтиране на
машината на подходящ изпитвателен стенд или
чрез движението є по писта за изпитване при
контролирани условия.
10.4.7.1. Машината работи, докато броячът,
свързан с избраната повреда, достигне съответния
брой работни часове, указани в таблица 3, или, по
целесъобразност, докато резервоарът за реагент
се изпразни или достигне ниво под 2,5 процента
от номиналната пълна вместимост на резервоара,
избрано от производителя за ниво, при което се
задейства системата за максимално въздействие.
11. Описание на механизмите на задействане и изключване на предупреждението на и на
въздействието на оператора.
11.1. В допълнение към изискванията, посочени в това приложение, относно механизмите на
задействане и изключване на предупреждението
и на въздействието в т. 11 се определят техническите изисквания за прилагането на посочените
механизми на задействане и изключване.
11.2. Механизми на задействане и изключване
на системата за предупреждение.
11.2.1. Сис т емата за п ред у п реж ден ие на
оператора се задейства, когато диагностичният
код за повреда (ДКП), свързан с неизправност
на контрола на NOx (NCM), която е условие за
неговото задействане, има статуса, определен в
таблица 2 от това допълнение.
Таблица 2
Задействане на системата за предупреждение
на оператора
Тип повреда

Статус на ДКП
за задействане
на системата за
предупреждение
потвърден и действащ
потвърден и действащ
потвърден и действащ

Недобро качество на реагента
Прекъсване на дозирането
Блокиран клапан за
рециркулация на отработилите
газове
Неизправност на системата за потвърден и действащ
следене
Гранична стойност на NOx, ако потвърден и действащ
е приложимо

11.2.2. Системата за предупреждение на оператора се изключва, когато диагностичната система заключи, че неизправността, свързана със
съответното предупреждение, не е вече налице,
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или когато информацията, включително ДКП,
свързани с повредите, обосноваващи нейното
задействане, е изтрита от четящо устройство.
11.2.2.1. Изисквания за изтриване на „информация за контрола на „NОx“.
11.2.2.1.1. Изт ри ва не/и н и ц иа л изи ра не на
„информация за контрола на „NОx“ от четящо
устройство.
По задание на четящото устройство компютърната памет изтрива или инициализира към стойностите, определени в това допълнение, следните
данни от компютърната памет (вж. таблица 3).
Таблица 3
Изтриване/инициализиране на „информация
за контрола на „NОx“ от четящо устройство
Информация за контрола на NOx

Изтриваема

Всички диагностични кодове за
повреда

Х

Инициализируема

Стойност на брояча с най-голям
брой работни часове на двигателя

Х

Брой работни часове на двигателя
от брояча (броячите) на
системата NCD

Х

11.2.2.1.2. Информацията за контрола на NOx
не се изтрива от разкачване на акумулатора
(акумулаторите).
11.2.2.1.3. Изтриването на „информация за
контрола на „NOx“ е възможно само при условията на „загасен двигател“.
11.2.2.1.4. Когато се изтрива „информация за
контрола на „NOx“, включително ДКП, всяко
показание на брояч, свързано с тези повреди и
посочено в това приложение, не се изтрива, а
се инициализира към стойността, определена в
съответната точка от приложението.
11.3. Механизъм на задействане и изключване
на системата за въздействие.
11.3.1. Системата за въздействие се задейства,
когато системата за предупреждение е в действие
и броячът, отчитащ съответния тип неизправност
на контрола на NOx, обосноваваща задействането
на системата, достигне стойността, посочена в
таблица 4.
11.3.2. Системата за въздействие се изключва,
когато системата вече не открива неизправност,
обосноваваща нейното задействане, или ако
информацията, включително ДКП, свързани с
неизправностите на контрола на NOx, обосноваващи задействането на системата, са изтрити
от четящо устройство или уред за поддръжка.
11.3.3. Системите за предупреждение на оператора и за въздействие незабавно се задействат
и изключват по целесъобразност съгласно разпоредбите на т. 6 след оценка на количеството
реагент в резервоара за реагент. В този случай
механизмите на задействане и изключване не
трябва да зависят от статуса на свързан с тях ДКП.
11.4. Механизъм на брояча.
11.4.1. Общи положения.
11.4.1.1. За да съответства на изискванията на
това приложение, системата съдържа най-малко
4 брояча за отчитане на броя на часовете, през
които двигателят е работил, докато системата е
открила някое от следните положения:
а) несъответстващо качество на реагента;
б) прекъсване на дозирането на реагент;
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в) блокиран клапан за рециркулация на отработилите газове;
г) повреда на системата на NCD съгласно
т. 9.1, подточка ii) от приложението.
11.4.1.1.1. Като вариант производителят може
да използва един или повече броячи за групиране
на повредите, указани в т. 11.4.1.1.
11.4.1.2. Всеки от тези броячи брои до максималната стойност, предоставяна от двубайтов брояч,
със стъпка от един час и поддържа тази стойност,
освен ако не са изпълнени условията, които допускат броячът да бъде върнат в нулево положение.
11.4.1.3. Производителят може да използва
система на NCD с един или няколко брояча. Един
брояч може да събира броя на часовете на две
или повече различни неизправности, отчитани
от този тип брояч, като нито една от тях да не
е достигнала времето, показвано от брояча.
11.4.1.3.1. Когато производителят реши да
използва система на NCD с няколко брояча,
системата трябва да може да определя специален
брояч на системата за контрол и наблюдение на
всяка неизправност, която е отчитана съгласно
това приложение от този тип брояч.
11.4.2. Принцип на механизмите на брояча.
11.4.2.1. Всеки от броячите работи, както
следва:
11.4.2.1.1. Ако започва от нулево положение,
броячът започва да брои веднага след като неизправност, отчитана от този брояч, е открита и
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след като съответният диагностичен код за повреда (ДКП) е със статус, определен в таблица 2.
11.4.2.1.2. В случай на многократни повреди
се прилага едно от следните предписания по
избор на производителя:
i) броячът спира и запазва тек у щата си
стойност, ако настъпи единично следено събитие и неизправността, която първоначално е
задействала брояча, вече не се открива или ако
неизправността е заличена от четящо устройство
или уред за поддръжка; ако броячът спре да брои,
когато системата за максимално въздействие е
в действие, той остава блокиран на стойността,
определена в таблица 4, или на стойност, поголяма или равна на стойността на брояча за
максимално въздействие минус 30 минути;
ii) броячът остава блокиран на стойността,
определена в таблица 4, или на стойност, поголяма или равна на стойността на брояча за
максимално въздействие минус 30 минути.
11.4.2.1.3. В случай на система за контрол и
наблюдение с един брояч броячът продължава
да брои, ако неизправност на контрола на NOx,
отчитана от този брояч, е открита и съответният
диагностичен код за повреда (ДКП) е със статус
„потвърден и действащ“. Броячът спира и запазва стойността, определена в т. 11.4.2.1.2, ако не е
открита неизправност на контрола на NOx, която
може да обоснове задействането на брояча, или ако
всички повреди, свързани с този брояч, са изтрити
от четящо устройство или уред за поддръжка.

Таблица 4
Броячи и въздействия
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11.4.2.1.4. След като е блокиран, броячът се
11.5.1. В тази точка са онагледени механивръща в нулево положение, когато уредите за
змите за задействане и изключване на брояча в
контрол и наблюдение, свързани с този брояч, са
някои типични случаи. Фигурите и описанията,
работили поне веднъж до приключване на цикъла
дадени в т. 11.5.2, 11.5.3 и 11.5.4, служат само за
си на наблюдение, без да открият неизправност,
целите на онагледяването в това приложение и
или не е открита неизправност, отчитана от този
не трябва да бъдат посочвани като примери за
брояч, по време на 40 часа работа на двигателя
изискванията на тази наредба или като оконот последното спиране на брояча (вж. фиг. 4).
чателно обяснение на съответните процеси.
11.4.2.1.5. Броячът продължава да брои от
Часовете на брояча на фиг. 6 и 7 се отнасят
точката, в която е запазил съответната стойност,
до максималните стойности на максималното
ако неизправност, отчитана от този брояч, е
въздействие в таблица 4. С цел опростяване,
открита по време на период, в който броячът е
например фактът, че системата за предупрежблокиран (вж. фиг. 4).
дение също е в действие, когато системата за
11.5. Онагледяване на механизмите на задейвъздействие действа, не е споменат в дадените
стване и изключване на брояча.
за илюстрация примери.
Фигура 4
Повторно задействане и връщане в нулево положение на брояч след период, в който стойността му
е блокирана

11.5.2. На фиг. 5 е онагледено действието на механизмите на задействане и изключване на брояча
при наблюдение на наличността на реагент в пет случая:
– случай на експлоатация 1: въпреки предупреждението операторът продължава да управлява
машината до блокиране на работата на машината;
– случай на зареждане 1 („достатъчно“ зареждане): операторът зарежда резервоара за реагент, така
че се достига ниво над граничната стойност 10 %; предупреждението и въздействието са изключени;
– случаи на зареждане 2 и 3 („недостатъчно“ зареждане): системата за предупреждение е задействана; степента на предупреждение зависи от количеството наличен реагент;
– случай на зареждане 4 („твърде недостатъчно“ зареждане): въздействието на ниско ниво се
задейства незабавно.
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Фигура 5
Наличност на реагент

11.5.3. На фиг. 6 са онагледени три случая с реагент с лошо качество:
– случай на експлоатация 1: въпреки предупреждението операторът продължава да управлява
машината до блокиране на работата на машината;
– случай на ремонт 1 („лош“ или „несъвестен“ ремонт): след блокиране на машината операторът
променя качеството на реагента, но скоро след това го заменя отново с реагент с недобро качество;
системата за въздействие незабавно се задейства отново и работата на машината се блокира след
2 работни часа на двигателя;
– случай на ремонт 2 („добър“ ремонт): след блокиране на машината операторът коригира качеството на реагента; след известно време обаче той зарежда отново с реагент с недобро качество;
процесите на предупреждение, блокиране и броене започват отново от нулево положение.
Фигура 6
Пълнене с реагент с недобро качество
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11.5.4. На фиг. 7 са онагледени три случая на повреда на дозиращата система за урея. На фигурата
е онагледен също процесът, който се прилага в случай на повредите при наблюдение, описани в т. 9:
– случай на експлоатация 1: въпреки предупреждението операторът продължава да управлява
машината до блокиране на работата на машината;
– случай на ремонт 1 („добър“ ремонт): след блокиране на машината операторът ремонтира дозиращата система; след известно време обаче дозиращата система се поврежда отново; процесите на
предупреждение, блокиране и броене започват отново от нулево положение;
– случай на ремонт 2 („лош“ ремонт): през периода на ниско ниво на въздействие (ограничаване
на въртящия момент) операторът ремонтира дозиращата система; скоро след това обаче дозиращата
система се поврежда отново; системата за въздействие незабавно се задейства отново и броячът започва да брои отново от стойността, която е имал към момента на ремонта.
Фигура 7
Повреда на дозиращата система за реагент

12. Доказване на минималната допустима концентрация на реагент CDmin.
12.1. Производителят доказва правилната стойност на CDmin по време на одобряването на типа, като
проведе частта от цикъла NRTC на загрял двигател с използване на реагент с концентрация CDmin.
12.2. Изпитването се предхожда от съответния цикъл (цикли) на NCD или от определен от производителя подготвителен цикъл, който позволява система за контрол на NOx със затворен контур
да се адаптира към качеството на реагент с концентрация CDmin.
12.3. Емисиите на замърсители, получени при това изпитване, трябва да бъдат по-ниски от граничните стойности на NOx, определени в т. 7.1.1.
Допълнение 2
Изисквания за контролната област при двигатели в етап IV
1. Контролна област на двигателя
Контролната област (вж. фиг. 1) се определя, както следва:
обхват на честотата на въртене: от честота на въртене А до високата честота на въртене,
където:
честотата на въртене А = ниската честота на въртене + 15 % (високата честота на въртене – ниската честота на въртене);
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високата честота на въртене и ниската честота на въртене, определени в приложение № 3, или
ако производителят въз основа на варианта, посочен в т. 1.2.1 от приложение № 3, избере да използва
процедурата от приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, се използва определението от т. 2.1.33 и 2.1.37 от Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено
със серия от изменения 03.
Ако измерената честота на въртене на двигателя A е в рамките на ± 3 % от честотата на въртене
на двигателя, обявена от производителя, се използват обявените честоти на въртене на двигателя. Ако
за някоя от честотите на въртене, използвани по време на изпитванията, допустимото отклонение е
превишено, се използват измерените честоти на въртене.
2. От изпитване се изключват следните условия на работа на двигателя:
а) точки под 30 % от максималния въртящ момент;
б) точки под 30 % от максималната мощност.
Производителят може да поиска техническата служба да изключи работни точки от контролната
област, определена в т. 1 и 2 от приложението, по време на сертифицирането/одобрението на типа.
При условие че е налице положителното становище на изпълнителния директор на КТИ, техническата
служба може да приеме това изключение, ако производителят може да докаже, че двигателят при
никакви обстоятелства не може да работи в тези работни точки, независимо от състава от машини,
в който е използван.
Фигура 1
Контролна област

“

§ 6. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Избор на процедура на изпитване
Изпитването се провежда, като двигателят се монтира на изпитвателния стенд и се свързва към
динамометричен стенд.
1.2.1. Процедура на изпитване за етапи I, II, IIIA, IIIB и IV
Изпитването се провежда в съответствие с процедурата, описана в това приложение, или по избор
на производителя се прилага процедурата на изпитване, посочена в приложение № 4Б към Правило
№ 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03.
Освен това са в сила следните изисквания:
аа) изисквания за дълготрайност, определени в допълнение 5;
бб) разпоредби за контролната област на двигателя, определени в т. 5.4 от приложение № 2 (само
на двигатели в етап IV);
вв) изисквания за докладване на CO 2 , определени в допълнение 6 за двигатели, изпитвани съгласно
процедурата в приложението. В случай на двигатели, изпитвани съгласно процедурата в приложение
4Б към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, се прилага допълнение 7;
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iv) еталонното гориво в приложение № 3, допълнение 5, се използва за двигатели, изпитвани
съгласно изискванията в това приложение; еталонното гориво от приложение № 3, допълнение
V, се използва в случай на двигатели, изпитвани в
съответствие с изискванията в приложение № 4Б
към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено
със серия от изменения 03.
1.2.1.1. В случай че производителят избере в
съответствие с приложение № 2, т. 5.4.2 да използва за изпитване на двигатели в етапи I, II,
IIIA или IIIВ процедурата на изпитване, указана
в приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03,
се използват изпитвателните цикли, указани в
т. 3.7.1.“
2. Допълнение V „Изисквания за устойчивост“
се изменя така:
„Допълнение 5
Изисквания за дълготрайност
1. Проверка на дълготрайността на двигатели
с компресионно запалване в етапи IIIA И IIIB.
Това допълнение се прилага само за двигателите с компресионно запалване в етапи IIIA
и IIIВ.
1.1. За всеки регламентиран замърсител производителите определят коефициент на влошаване (КВ) за всички фамилии двигатели в етапи
IIIA и IIIB. Тези коефициенти на влошаване се
използват при изпитванията за одобрение на
типа и при изпитванията на поточните производствени линии.
1.1.1. Изпитванията с цел определяне на КВ
се извършват, както следва:
1.1.1.1. Производителят извършва изпитвания
за дълготрайност, за да натрупа часове на работа
на двигателите, според изпитвателна програма,
която на основата на добра техническа преценка
е изготвена така, че да бъде представителна за
влошаването на характеристиките на емисиите
по време на работа на двигателя в нормални
условия на използване. По принцип периодът на
изпитването за дълготрайност трябва най-малко
да бъде равен на една четвърт от периода на
дълготрайност на характеристиките на емисиите
(ПУХЕ (PDCE).
Работните часове могат да бъдат натрупвани,
като двигателят се включи на динамометричен
стенд или при реални условия на работа. Могат
да бъдат извършени ускорени изпитвания за
дълготрайност, като графикът за пробег се изпълнява с по-голям коефициент на натоварване,
отколкото при нормални условия на използване.
Коефициентът на ускоряване, т.е. броят часове
на изпитване за дълготрайност на двигателя
спрямо еквивалентен брой часове ПУХЕ, се
определя от производителя на основата на добра
техническа преценка.
По време на периода на изпитване за дълготрайност нито един важен по отношение на
емисиите компонент не може да бъде променян
(ремонтиран) или заменян извън предвиденото
в препоръчаната от производителя нормална
програма за поддръжка.
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На основата на добра техническа преценка
производителят избира двигателя, подсистемите
или компонентите, които ще бъдат използвани
за определяне на КВ на емисиите на дадена
фамилия двигатели или на фамилии двигатели,
оборудвани със сравними техники по отношение на намаляване на емисиите. Подложеният
на изпитване двигател трябва да бъде представителен за характеристиките на влошаване на
емисиите на фамилията от двигатели, към които
ще се прилагат стойностите на КВ за целите
на одобрение на типа. Двигателите, които се
различават по вътрешен диаметър на цилиндъра, ход на буталото, конфигурация, системи за
управление на въздуха, горивни системи, могат
да се считат за еквивалентни по отношение на
характеристиките на влошаване на емисиите,
ако тази еквивалентност е технически разумно
обоснована.
КВ на други производители могат да бъдат
използвани, ако разумно е обосновано съществуването на технологична еквивалентност по
отношение на влошаване на емисиите и ако може
да се докаже, че изпитванията са били извършени
според предписаните изисквания. Анализите на
емисиите се извършват в съответствие с описаните в настоящата наредба процедури след
първоначалното разработване на двигателя, но
преди пробег и след завършване на изпитването
за дълготрайност. Анализите на емисиите могат
също да бъдат извършвани на интервали през
периода на изпитване на пробег и получените
данни могат да бъдат използвани за определяне
на тенденцията на влошаване на емисиите.
1.1.1.2. Не е необходимо изпълнителният директор на КТИ да присъства на изпитванията
по графика за пробег или на анализите на емисиите, извършвани за определяне на влошаване
на характеристиките на емисиите.
1.1.1.3. Определяне на стойности на КВ от
изпитвания за дълготрайност.
Кумулативен КВ се определя като стойността, получена чрез изваждане на стойността на
емисията, определена в началото на ПУХE, от
стойността на емисията, определена в края на
ПУХE.
Мултипликативен КВ се определя като нивото на емисията, определено в края на ПУХЕ,
разделено на стойността на емисията, определена
в началото на ПУХЕ.
За всеки от замърсителите, обхванати от законодателството, се установяват отделни стойности
на КВ. Стойността на даден кумулативен КВ за
стандарта NOx + HC се определя на основата
на сумата от замърсителите, въпреки факта, че
отрицателна стойност на влошаването за единия
замърсител може да не компенсира влошаването
за другия. В случай на мултипликативен КВ за
NOx + HC се определят отделни КВ за HC и
NOx; тези стойности се прилагат поотделно при
изчисляване на влошаване нивата на емисиите
от резултата на даден анализ на емисиите, преди да се обединят стойностите на влошаване
на емисиите от NOx и HC с цел да се определи
дали стандартът е спазен.

БРОЙ 3

ДЪРЖАВЕН

В случая, когато изпитванията не са извършени за целия ПУХЕ, стойностите на емисия
в края на ПУХЕ се определят чрез екстраполация на тенденцията на влошаване на емисиите,
установена по време на изпитвателния период,
към целия ПУХЕ.
Когато резултатите от анализите на емисиите
се регистрират периодично по време на периода
на изпитване за дълготрайност, за определяне на
нивата на емисия на края на ПУХЕ се използват
техники за стандартна статистическа обработка,
основаващи се на правилата на добрата практика; статистически анализ за значимост може
да бъде използван при определяне на крайните
стойности на емисия.
Ако резултатът от изчислението е стойност,
по-ниска от 1,00 за мултипликативен КВ или
по-ниска от 0,00 за кумулативен КВ, то КВ е
съответно 1,0 или 0,00.
1.1.1.4. Със съгласието на изпълнителния
директор на КТИ даден производител може
да използва стойностите на КВ, получени от
резултатите от изпитвания за дълготрайност,
извършени за получаване на стойности на КВ
за одобрение на двигатели с компресионно запалване, предназначени за пътни тежкотоварни
автомобили. Това се разрешава при положение,
че съществува технологична еквивалентност
между изпитвания двигател за пътни машини
и фамилията двигатели за извънпътни машини,
към които се прилагат стойностите на КВ с цел
тяхното одобрение. Стойностите на КВ, получени
от резултатите от изпитване за дълготарйност на
емисиите на двигатели за пътни машини, трябва
да бъдат изчислени на базата на стойностите на
ПУХЕ, определени в т. 3.
1.1.1.5. В случая, когато дадена фамилия двигатели използва добре установена технология,
изпитванията могат да бъдат заменени с анализ
на основата на добрата практика за определяне
на коефициента на влошаване за тази фамилия
двигатели, при условие че има съгласие на изпълнителния директор на КТИ.
2. Проверка на дълготрайността на двигатели
с компресионно запалване в етап IV
2.1. Общи положения.
2.1.1. Тази точка се прилага за двигатели с
компресионно запалване в етап IV. По искане
на производителя тя може да се прилага също
така и за двигателите с компресионно запалване
в етапи IIIА и IIIВ като алтернатива на изискванията в т. 1 от това допълнение.
2.1.2. Тази т. 2 описва подробно процедурите за
избор на двигатели, които да бъдат изпитвани по
график за пробег с цел определяне коефициентите
на влошаване за одобрението на типа на двигатели
в етап IV и осигуряването на съответствие на
производството. Коефициентите на влошаване
трябва да се прилагат в съответствие с т. 2.3.7 за
емисиите, измерени съгласно приложение № 3.
2.1.3. Не е необходимо изпълнителният директор на КТИ да присъства на изпитванията
по графика за пробег или на анализите на еми-
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сиите, извършвани за определяне на влошаване
на характеристиките на емисиите.
2.1.4. Тази т. 2 описва подробно и обслужването, свързано или не с емисии, което следва или
може да се извършва на двигатели по график
за пробег. Това техническо обслужване трябва
да съответства на обслужването, което се прави
на двигатели в експлоатация, и се съобщава на
собствениците на нови двигатели.
2.1.5. По искане на производителя изпълнителният директор на КТИ може да разреши използването на коефициенти на влошаване, които
са установени посредством процедури, които са
алтернативни на посочените в т. 2.3.1. – 2.3.5. В
този случай производителят трябва да докаже
по удовлетворителен за изпълнителния директор
на КТИ начин, че използваните алтернативни
процедури са не по-малко строги от тези, които
се съдържат в т. 2.3.1 – 2.3.5.
2.2. Избор на двигатели за установяване на
коефициентите на влошаване за периода на дълготрайност на характеристиките на емисиите.
2.2.1. Двигателите се избират от фамилията
двигатели, определена в т. 4 от приложение № 2,
за изпитване на емисии с цел установяване на
коефициентите на влошаване за периода на дълготрайност на характеристиките на емисиите.
2.2.2. Двигатели от различни фамилии двигатели може допълнително да се комбинират във
фамилии на основа типа на използваната система
за последваща обработка на отработили газове.
За да може двигатели с различна конфигурация на цилиндрите, но със сходни технически
спецификации и монтаж на системи за последваща обработка на отработили газове, да бъдат
обединени в една и съща фамилия двигатели
със система за последваща обработка, производителят предоставя на изпълнителния директор
на КТИ данни, доказващи, че ефективността
на намаляване на емисиите на тези системи на
двигателя е аналогична.
2.2.3. Един двигател, представляващ фамилията двигатели със система за последваща обработка, определена в съответствие с т. 2.2.2, се избира
от производителя на двигателя за изпитване по
графика за пробег, определен в т. 2.3.2, и за това
се докладва на изпълнителния директор на КТИ
преди започване на изпитванията.
2.2.3.1. Ако изпълнителният директор на КТИ
реши, че най-неблагоприятните емисии от фамилията двигатели със система за последваща
обработка може да се характеризират по-добре
от друг двигател, тогава изпитвателният двигател
се избира съвместно от изпълнителния директор
на КТИ и производителя на двигателя.
2.3. Установяване на коефициентите на влошаване за периода на дълготрайност на характеристиките на емисиите.
2.3.1. Общи положения.
Коефициентите на влошаване, приложими към
фамилия двигатели със система за последваща
обработка на отработили газове, се получават
от избраните двигатели на основа на графика за
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пробег, който включва периодично изпитване на
емисии на газове и прахови частици по време
на NRSC и NRTC изпитвания.
2.3.2. График за пробег.
По избор на производителя графиците за
пробег може да се изпълняват чрез действителен
пробег на машина (в движение), оборудвана с
избрания двигател, или чрез пробег на избрания
двигател на динамометричен стенд.
2.3.2.1. Пробег в експлоатация и на динамометричния стенд.
2.3.2.1.1. Производителят определя геометрията на трасето, пробега и цикъла на стареене за
двигателите в съответствие с добрата инженерна
практика.
2.3.2.1.2. Производителят определя точките
на изпитване, в които се измерват емисиите на
газове и прахови частици по време на NRTC и
NRSC изпитвания на пускане при загрял двигател. Минималният брой на точките на изпитване
е три – една в началото, една приблизително в
средата и една в края на графика за пробег.
2.3.2.1.3. Стойностите на емисиите в началната точка и в крайната точка на периода на
дълготрайност на характеристиките на емисиите,
изчислени в съответствие с т. 2.3.5.2, трябва да
бъдат в обхвата на граничните стойности, приложими за фамилията двигатели, но резултатите
за отделните емисии в контролните точки могат
да превишават посочените гранични стойности.
2.3.2.1.4. По искане на производителя и със
съгласието на изпълнителния директор на КТИ
може да се направи само един изпитвателен
цикъл (NRTC или NRSC цикъл на пускане
при загрял двигател) във всяка една точка на
изпитване, докато другият изпитвателен цикъл
може да се направи само в началото и в края
на графика за пробег.
2.3.2.1.5. В случай на двигатели с постоянна
честота на въртене, двигатели с мощност под
19 kW, двигатели с мощност над 560 kW, двигателите, предназначени за задвижване на кораби
от вътрешното корабоплаване, и двигателите,
предназначени за задвижването на мотриси и
локомотиви, само цикълът NRSC се провежда
във всяка точка на изпитване.
2.3.2.1.6. Графиците за пробег могат да бъдат
различни за различните фамилии двигатели със
система за последваща обработка на отработили
газове.
2.3.2.1.7. Графиците за пробег могат да бъдат по-кратки от периода на дълготрайност на
характеристиките на емисиите, но не трябва да
са по-кратки от еквивалента на най-малко една
четвърт от съответния период на дълготрайност
на характеристиките на емисиите, посочен в т. 3
от това допълнение.
2.3.2.1.8. Допуска се ускорено стареене посредством коригиране на графика за пробег според
разхода на гориво. Корекцията се основава на
отношението между типичния разход на гориво в
работен режим и разхода на гориво през цикъла
на стареене, но разходът на гориво през цикъла
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на стареене не трябва да превишава типичния
разход на гориво при работен режим с повече
от 30 %.
2.3.2.1.9. По искане на производителя и със
съгласието на изпълнителния директор на КТИ
се допуска използването на алтернативни методи
за ускорено стареене.
2.3.2.1.10. Графикът за пробег трябва да бъде
описан изцяло в заявлението за одобрение на
типа и докладван на изпълнителния директор
на КТИ преди началото на изпитванията.
2.3.2.2. Ако изпълнителният директор на КТИ
реши, че трябва да се извършат допълнителни
измервания между точките, избрани от производителя, то той уведомява производителя за това.
Ревизираните графици за пробег се изготвят от
производителя и съгласуват с изпълнителния
директор на КТИ.
2.3.3. Изпитване на двигател.
2.3.3.1. Система за стабилизиране на двигателя.
2.3.3.1.1. За всяка фамилия двигатели със система за последваща обработка производителят
определя броя на часовете на работа на машината
или на двигателя, след които работата на системата за последваща обработка се стабилизира.
По искане на изпълнителния директор на КТИ
производителят предоставя на разположение
данните и анализа за неговото решение. Като
алтернатива за стабилизирането на системата
за последваща обработка на отработили газове
производителят може да избере двигателят да
работи между 60 и 125 часа или еквивалентен
период по време на цикъла на стареене.
2.3.3.1.2. Краят на периода на стабилизиране,
определен в т. 2.3.3.1.1, се счита за начало на
графика за пробег.
2.3.3.2. Изпитване по графика за пробег.
2.3.3.2.1. След стабилизиране двигателят се
пуска по графика за пробег, избран от производителя, както е указано в т. 2.2.2. На периодични
интервали в графика за пробег, определени от
производителя, а когато е необходимо, предвидени също така от изпълнителния директор
на КТИ, в съответствие с т. 2.3.2.2, двигателят
се изпитва за емисии на газове и частици чрез
NRTC и NRSC цикли на изпитвания на пускане
при загрял двигател.
Производителят може да избере измерване на
емисиите на замърсители преди всяка система
за последваща обработка на отработили газове
отделно от емисиите на замърсители след всяка
система за последваща обработка на отработили
газове.
В съответствие с т. 2.3.2.1.4, ако е било договорено, че само един изпитвателен цикъл (NRTC
или NRSC изпитвания на пускане при загрял
двигател) ще бъде направен във всяка точка на
изпитване, другият изпитвателен цикъл (NRTC
или NRSC изпитвания на пускане при загрял
двигател) трябва да се извърши в началото и
края на графика за пробег.
В съответствие с т. 2.3.2.1.5 в случай на двигатели с постоянна честота на въртене, двигатели
с мощност под 19 kW, двигатели с мощност над
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560 kW, двигателите, предназначени за задвижване на кораби от вътрешното корабоплаване, и
двигателите, предназначени за задвижването на
мотриси и локомотиви, само цикълът NRSC се
провежда във всяка точка на изпитване.
2.3.3.2.2. По време на графика за пробег обслужването на двигателя се извършва съгласно
т. 2.4.
2.3.3.2.3. По време на графика за пробег
може да бъде направено извънпланово техническо обслужване на двигателя или машината,
например ако обичайната диагностична система
на производителя е открила проблем, който би
указал на оператора на машината, че е възникнала повреда.
2.3.4. Докладване.
2.3.4.1. Резултатите от всички изпитвания на
емисии (NRTC или NRSC изпитвания на пускане
при загрял двигател), проведени по време на графика за пробег, се предоставят на разположение
на изпълнителния директор на КТИ. Ако някое
изпитване на емисии е обявено за невалидно,
производителят осигурява обяснение защо изпитването е обявено за невалидно. В този случай
друга серия изпитвания на емисии се извършва
в рамките на следващите 100 часа от пробега.
2.3.4.2. Производителят съхранява в своите
документи всякаква информация, засягаща всички изпитвания на емисии, както и техническото
обслужване, извършени върху двигателя по време на графика за пробег. Тази информация се
предоставя на изпълнителния директор на КТИ
заедно с резултатите от изпитванията на емисии,
проведени по време на графика за пробег.
2.3.5. Определяне на коефициентите на влошаване.
2.3.5.1. За всеки замърсител, измерен по време
на NRTC или NRSC цикли на изпитвания на
пускане при загрял двигател във всяка точка
на изпитване по време на графика за пробег, се
прави „най-подходящият“ линеен регресионен
анализ на базата на всички резултати от изпитванията. Резултатите от всяко изпитване за всеки
замърсител се изразяват с толкова десетични
знака след запетаята, колкото са в граничната
стойност за това замърсяващо вещество, приложима за фамилията двигатели, плюс един
допълнителен знак.
В съответствие с т. 2.3.2.1.4 или т. 2.3.2.1.5,
ако само един изпитвателен цикъл (NRTC или
NRSC изпитвания на пускане при загрял двигател)
е бил направен във всяка точка на изпитване,
регресионният анализ се прави само на базата на
резултатите от изпитвателния цикъл, извършен
във всяка точка на изпитване.
По искане на производителя и с предварителното одобрение на изпълнителния директор
на КТИ се допуска нелинейна регресия.
2.3.5.2. Стойностите на емисиите за всеки
замърсител в началото на графика за пробег и
в крайната точка на периода на дълготрайност
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на характеристиките на емисиите, приложим за
двигателя, подложен на изпитване, се изчисляват
от регресионното уравнение. Ако графикът за
пробег е по-кратък от периода на дълготрайност на характеристиките на газовите емисии,
стойностите на емисиите в крайната точка на
периода на дълготрайност на емисиите се определят чрез екстраполация на регресионното
уравнение, както е определено в т. 2.3.5.1.
В случай че стойностите за емисиите се
използват за фамилии двигатели от същата фамилия двигатели с последваща обработка, но с
различен период на дълготрайност на характеристиките на емисиите, стойностите на емисиите в
крайната точка на периода на дълготрайност на
характеристиките на емисиите се преизчисляват
за всеки период на дълготрайност на характеристиките на емисиите чрез екстраполация или
интерполация на регресионното уравнение, както
е определено в т. 2.3.5.1.
2.3.5.3. Коефициентът на влошаване (КВ) за
всеки замърсител се определя като отношението на приложимите стойности на емисиите в
крайната точка на периода на дълготрайност на
характеристиките на емисиите към стойностите
на емисиите в началото на графика за пробег
(мултипликативен коефициент на влошаване).
По искане на производителя и с предварителното съгласие на изпълнителния директор
на КТИ може да се приложи кумулативен коефициент на влошаване за всеки замърсител.
За кумулативен коефициент на влошаване се
счита разликата между изчислените стойности
на емисиите в крайната точка на периода на
дълготрайност на характеристиките на емисиите и стойностите на емисиите в началото на
графика за пробег.
На фиг. 1 е показан пример за определяне на
коефициенти на влошаване за емисиите на NOx,
като се използва линейна регресия.
Не се допуска комбинирането на мултипликативни и кумулативни коефициенти на влошаване
в рамките на една съвкупност от замърсители.
Ако при изчислението се получава стойност,
по-малка от 1,00 за мултипликативен коефициент
на влошаване или по-малка от 0,00 за кумулативен
коефициент на влошаване, тогава коефициентът
на влошаване трябва да е съответно 1,0 или 0,00.
В съответствие с т. 2.3.2.1.4, ако е било договорено, че само един изпитвателен цикъл (NRTC
или NRSC изпитвания на пускане при загрял
двигател) ще бъде направен във всяка точка на
изпитване, а другият изпитвателен цикъл (NRTC
или NRSC изпитвания на пускане при загрял двигател) ще се извърши само в началото и края на
графика за пробег, коефициентът на влошаване,
изчислен за изпитвателния цикъл, направен във
всяка точка на изпитване, е приложим също и
за другия изпитвателен цикъл.

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Фигура 1
Пример за определяне на коефициент на влошаване

2.3.6. Определени коефициенти на влошаване.
2.3.6.1. Като алтернатива на използването на график за пробег за определяне на коефициенти на
влошаване производителите на двигатели могат да изберат да използват следните определени мултипликативни коефициенти на влошаване:

Не са дадени определени кумулативни коефициенти на влошаване. Не се допуска пре
образуването на определените мултипликативни
коефициенти на влошаване в кумулативни коефициенти на влошаване.
Когато се използват определени коефициенти на влошаване, производителят представя на
изпълнителния директор на КТИ солидно доказателство, че може основателно да се очаква
компонентите за контрол на емисиите да имат
дълготрайност на характеристиките на емисиите,
отговаряща на тези определени коефициенти. Това
доказателство може да се основава на анализ на
проектните показатели или на изпитвания, или
на комбинация от двете.
2.3.7. Прилагане на коефициентите на влошаване.
2.3.7.1. След прилагането на коефициентите на
влошаване към резултата от изпитването, измерен
в съответствие с приложение № 3 (претеглени
специфични емисии на прахови частици за ци-

къл и всеки отделен газ), двигателите трябва да
отговарят на съответните гранични стойности
на емисиите за всеки замърсител, приложими
за фамилията двигатели. В зависимост от вида
на КВ се прилагат следните разпоредби:
– мултипликативен: (претеглени специфични
емисии за цикъл) * КВ ≤ гранични стойности
на емисиите;
– к у м улативен: (претеглени специфични
емисии за цикъл) + КВ ≤ гранични стойности
на емисиите.
Ако производителят въз основа на варианта,
посочен в т. 1.2.1, избере да използва процедурата
от приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03,
претеглените специфични емисии за цикъл могат
да включват корекция за регенериране с малка
честота, когато това е приложимо.
2.3.7.2. В случай на мултипликативен КВ за
NOx + HC се определят отделни КВ за HC и
NOx; тези стойности се прилагат поотделно при
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изчисляване на влошаване нивата на емисиите
от резултата на даден анализ на емисиите, преди
да се обединят стойностите на влошаване на
емисиите от NOx и HC с цел да се определи дали
са спазени граничните стойности за емисиите.
2.3.7.3. Производителят може да избере да
пренесе стойностите за КВ, определени за фамилията двигатели със система за последваща
обработка, към система на двигателя, която не
спада към същата фамилия двигатели със система
за последваща обработка. В тези случаи производителят трябва да докаже на изпълнителния
директор на КТИ, че системата на двигателя, за
която фамилията системи за последваща обработка е първоначално изпитвана, и системата на
двигателя, към която са пренесени стойностите
на КВ, имат еднакви технически спецификации
и изисквания по отношение на монтажа на
машината и че емисиите на този двигател или
система на двигателя са аналогични.
В случай че стойностите на КВ са пренесени
за система на двигателя с различен период на
дълготрайност на характеристиките на емисиите,
стойностите на КВ се преизчисляват за приложимия период на дълготрайност на характеристиките на газовите емисии чрез екстраполация
или интерполация на регресионното уравнение,
както е определено в т. 2.3.5.1.
2.3.7.4. К В за всеки замърсител за всеки
приложим изпитвателен цикъл се записва в документа за резултатите от изпитването, посочен
в допълнение 1 към приложение № 5.
2.3.8. Проверка на съответствието на производството.
2.3.8.1. Съответствието на производството по
отношение на емисиите се проверява на основата на изискванията на чл. 24, 29, чл. 30, ал. 1,
чл. 31, ал. 2, чл. 32, 33 и 34.
2.3.8.2. Производителят може да избере да
измери емисиите от замърсители преди всяка
система за последваща обработка на отработили
газове едновременно с провеждането на изпитването за одобрение на типа. Извършвайки това,
производителят може да разработи неофициални
коефициенти на влошаване отделно за двигателя
и за системата за последваща обработка на отработили газове, които да използва като помощ
при проверката на края на поточната линия.
2.3.8.3. За целите на одобрението на типа
само коефициентите на влошаване, определени
в съответствие с т. 2.3.5 или 2.3.6, се записват в
документа за резултатите от изпитването, посочен
в допълнение 1 към приложение № 5.
2.4. Техническо обслужване.
За целите на графика на пробега се извършва
техническото обслужване в съответствие с ръководството на производителя за експлоатация
и техническо обслужване.
2.4.1. Планово техническо обслужване, свързано с емисии.
2.4.1.1. Плановото техническо обслужване,
свързано с емисии, по време на работа на двигателя с цел изпълнение на график за пробег
трябва да се прави на интервали, еквивалентни
с тези, които са определени от производителя в
указанията за техническо обслужване, предоста-
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вяни на собственика на машината или двигателя.
Графикът за планово техническо обслужване
може да се актуализира, когато е необходимо по
време на графика за пробег, при условие че нито
една дейност по обслужването не е изтрита от
графика за обслужване, след като операцията е
изпълнена върху изпитвателния двигател.
2.4.1.2. Производителят на двигателя определя
за графика за пробег регулирането, почистването
и техническото обслужване (когато е необходимо), както и планираната замяна на следните
елементи:
– филтри и охлаждащи течности в системата
за рециркулация на отработили газове;
– вентилационен клапан на картера, ако е
приложимо;
– накрайници на дюзи за гориво (само почистване);
– дюзи за гориво;
– турбокомпресор;
– модул за електронно управление на двигателя и свързаните с него датчици и задействащи
механизми;
– сис т ема за пос лед ва ща обрабо т к а на
праховите частици (включително свързаните
компоненти);
– система за последваща обработка на NOx
(включително свързаните компоненти);
– система за рециркулация на отработили
газове, включително всички свързани с нея
регулиращи клапани и тръбопроводи;
– всяка друга система за последваща обработка на отработилите газове.
2.4.1.3. Видовете дейности по критично планово техническо обслужване, свързано с емисиите,
се извършват само ако съответната дейност се
извършва в работен режим и необходимостта от
извършване на такова обслужване се съобщава
на собственика на машината.
2.4.2. Промени в плановото обслужване.
2.4.2.1. Производителят предоставя заявление
до изпълнителния директор на КТИ за одобряване
на нови обслужващи дейности, които желае да
изпълни по време на графика за пробег и впоследствие да ги препоръча на собствениците на
машини и двигатели. Заявлението трябва да е
придружено с данни, обосноваващи потребността
от новите обслужващи дейности и интервала на
обслужване.
2.4.3. Планово техническо обслужване, не
свързано с емисиите.
2.4.3.1. Плановото техническо обслужване,
несвързано с емисиите, което е уместно и технически необходимо (напр. смяна на масло, смяна
на маслен филтър, смяна на филтър за горивото,
смяна на филтър за въздух, обслужване на охлаждаща система, настройка на обороти на празен
ход, регулатор, въртящ момент на затягане на
болтовете на двигателя, хлабина на клапаните,
междина на дюзите, регулиране натягането на
всеки от задвижващите ремъци и т.н.), може да се
извършва върху двигатели или машини, избрани
за графика за пробег в най-малко повтарящите
се интервали, препоръчани от производителя на
собственика (напр. не в интервалите, препоръчани за основно обслужване).
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2.4.4. Ремонт.
2.4.4.1. Ремонтите на компонентите на система
на двигателя, избрана за изпитване по графика
за пробег, се изпълняват само при авария на
компонента или неизправност на системата на
двигателя. Ремонт на самия двигателя, системата
за контрол на емисиите или горивната система не
се допуска освен в степента, определена в т. 2.4.4.2.
2.4.4.2. Ако самият двигател, системата за
контрол на емисиите или горивната система се
повредят по време на графика за пробег, графикът
за пробег се счита за невалиден и трябва да се
започне нов график за пробег с нова система на
двигателя, освен ако авариралите компоненти не
се заменят с еквивалентни компоненти, които са
били подложени на аналогичен брой часове пробег.
3. Период на дълготрайност на характеристиките на емисиите за двигателите в етапи IIIA,
IIIБ И IV.
3.1. Производителите трябва да използват
периода на дълготрайност на характеристиките
на емисиите в таблица 1.
Таблица 1
Периоди на дълготрайност на характеристиките
на емисиите за двигатели с компресионно запалване в етапи IIIА, IIIБ и IV (в часове)
Категория (обхват от мощности)

≤ 37 kW
(двигатели с постоянна честота на
въртене)
≤ 37 kW
(двигатели с променлива честота на
въртене
> 37 kW
Двигатели, предназначени
за задвижване на кораби от
вътрешното корабоплаване
Двигатели за мотриси и локомотиви

Период на
устойчивост на
характеристиките
на емисиите
(в часове)
3 000
5 000
8 000
10 000
10 000

“

3. Създават се допълнения 6 и 7:
„Допълнение 6
Определяне на емисиите на CO 2 за двигатели в
етапи I, II, IIIА, IIIБ и IV
1. Въведение
1.1. В това допълнение се определят разпоредбите и процедурите на изпитване за докладване на емисиите на CO 2 за етапите I – IV. Ако
производителят въз основа на варианта, посочен
в т. 1.2.1 от приложението, избере да използва
процедурата от приложение № 4Б към Правило
№ 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от
изменения 03, се прилага допълнение 7.
2. Общи изисквания
2.1. Емисиите на CO 2 се определят по време
на приложимия изпитвателен цикъл, посочен в
т. 1.1 от приложение № 3, в съответствие с т. 3
(NRSC) или съответно т. 4 (изпитване NRTC на
пускане при загрял двигател) от приложение № 3.
Емисиите на CO 2 за етап IIIБ се определят по
време на цикъл NRTC изпитвания на пускане
при загрял двигател.
2.2. Резултатите от изпитването се докладват
като усреднени стойности за цикъл на специ-

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

фичните емисии, получени при изпитване на
стенд, и се изразяват в мерната единица g/kWh.
2.3. Ако по избор на производителя NRSC се
провежда като цикъл със стабилни състояния и
линейни преходи между тях, се прилагат позоваванията на NRTC, посочени в това допълнение,
или изискванията от допълнение 7.
3. Определяне на емисиите на CO 2
3.1. Измерване в неразредени отработили
газове.
Тази точка се прилага, ако CO 2 се измерва в
неразредени отработили газове.
3.1.1. Измерване.
CO2 в неразредените отработили газове, изпускани от двигателя, предоставен за изпитване, се
измерва с недисперсен инфрачервен анализатор
(NDIR) в съответствие с т. 1.4.3.2 (NRSC) или
съответно т. 2.3.3.2 (NRTC) от допълнение 1 към
приложение № 3.
Системата за измерване трябва да отговаря
на изискванията за линейност от т. 1.5 от допълнение 2 към приложение № 3.
Системата за измерване трябва да отговаря на
изискванията от т. 1.4.1 (NRSC) или съответно
т. 2.3.1 (NRTC) от допълнение 1 към приложение № 3.
3.1.2. Оценка на данните.
Съответните данни се записват и съхраняват
в съответствие с т. 3.7.4 (NRSC) или съответно
т. 4.5.7.2 (NRTC) от приложение № 3.
3.1.3. Изчисляване на усреднените емисии
за цикъл.
Ако са измерени на суха база, се прилага
корекционният коефициент за преминаване от
сухо към влажно състояние в съответствие с
т. 1.3.2 (NRSC) или съответно т. 2.1.2.2 (NRTC)
от допълнение 3 към приложение № 3.
При NRSC масата на CO 2 (g/h) се изчислява
за всеки индивидуален режим в съответствие с
т. 1.3.4 от допълнение 3 към приложение № 3.
Потокът отработили газове се определя в съответствие с т. 1.2.1 – 1.2.5 от допълнение 1 към
приложение № 3.
При NRTC масата на CO 2 (g/изпитване) се
изчислява в съответствие с т. 2.1.2.1 от допълнение 3 към приложение № 3. Потокът отработили
газове се определя в съответствие с т. 2.2.3 от
допълнение 1 към приложение № 3.
3.2. Измерване в разредени отработили газове.
Тази точка се прилага, ако CO 2 се измерва в
разредени отработили газове.
3.2.1. Измерване.
CO 2 в разредените отработили газове, изпускани от двигателя, предоставен за изпитване, се
измерва с недисперсен инфрачервен анализатор
(NDIR) в съответствие с т. 1.4.3.2 (NRSC) или
съответно т. 2.3.3.2 (NRTC) от допълнение 1
към приложение № 3. Разреждането на отработилите газове се прави с филтриран околен
въздух, синтетичен въздух или азот. Дебитът на
системата за разреждане на целия поток трябва
да бъде достатъчно голям, за да елиминира кондензацията на вода в системите за разреждане
и вземане на проби.
Системата за измерване трябва да отговаря
на изискванията за линейност от т. 1.5 от допълнение 2 към приложение № 3.
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Системата за измерване трябва да отговаря на
изискванията от т. 1.4.1 (NRSC) или съответно
т. 2.3.1 (NRTC) от допълнение 1 към приложение № 3.
3.2.2. Оценка на данните.
Съответните данни се записват и съхраняват
в съответствие с т. 3.7.4 (NRSC) или съответно
т. 4.5.7.2 (NRTC) от приложение № 3.
3.2.3. Изчисляване на усреднените емисии
за цикъл.
Ако са измерени на суха база, се прилага
корекционният коефициент за преминаване от
сухо към влажно състояние в съответствие с
т. 1.3.2 (NRSC) или съответно т. 2.1.2.2 (NRTC)
от допълнение 3 към приложение № 3.
При NRSC масата на CO 2 (g/h) се изчислява
за всеки индивидуален режим в съответствие с
т. 1.3.4 от допълнение 3 към приложение № 3.
Потокът разредени отработили газове се определя в съответствие с т. 1.2.6 от допълнение 1
към приложение № 3.
При NRTC масата на CO 2 (g/изпитване) се
изчислява в съответствие с т. 2.2.3 от допълнение 3 към приложение № 3. Потокът разредени
отработили газове се определя в съответствие
с т. 2.2.1 от допълнение 3 към приложение № 3.
Фонова корекция се прилага в съответствие с
т. 2.2.3.1.1 от допълнение 3 към приложение № 3.
3.3. Изчисляване на специфичните емисии,
получени при изпитване на стенд.
3.3.1. NRSC.
Специфичните емисии на eCO 2 (g/kWh), получени при изпитване на стенд, се изчисляват,
както следва:

,

където:
P i = P m,i + PAE,i
и
CO 2 mass,i е масата на CO 2 при индивидуалния
режим (g/h);
Pm,i – измерената мощност при индивидуалния
режим (kW);
PAE,i – мощността на допълнителните устройства при индивидуалния режим (kW);
W F,i – тегловният коефициент при индивидуалния режим.
3.3.2. NRTC.
Работата в цикъла, необходима за изчисляване
на специфичните емисии на CO 2 , получени при
изпитване на стенд, се определя в съответствие
с т. 4.6.2 от приложение № 3.
Специфичните емисии на eCO 2 (g/kWh), получени при изпитване на стенд, се изчисляват,
както следва:

,
където:
m CO2, hot е масовите емисии на CO 2 при NRTC
на пускане при загрял двигател (g);
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W act, hot – действителната работа в цикъла на
изпитване NRTC на пускане при загрял двигател (kWh).
Допълнение 7
Алтернативно определяне на емисиите на CO 2
1. Въведение
Ако производителят, въз основа на варианта,
посочен в т. 1.2.1 от приложението, избере да
използва процедурата от приложение № 4Б към
Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със
серия от изменения 03, се прилагат разпоредбите
и процедурите на изпитване за докладване на
емисиите на CO 2 , определени в допълнението.
2. Общи изисквания
2.1. Емисиите на CO 2 се определят по време
на изпитвателния цикъл на NRTC на пускане
при загрял двигател в съответствие с т. 7.8.3 от
приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
2.2. Резултатите от изпитването се докладват
като усреднени стойности за цикъл на специфичните емисии, получени при изпитване на
стенд, и се изразяват в мерната единица g/kWh.
3. Определяне на емисиите на CO 2 .
3.1. Измерване в неразредени отработили
газове.
Тази точка се прилага, ако CO 2 се измерва в
неразредени отработили газове.
3.1.1. Измерване.
CO2 в неразредените отработили газове, изпускани от двигателя, предоставен за изпитване, се
измерва с недисперсен инфрачервен анализатор
(NDIR) в съответствие с т. 9.4.6 от приложение
№ 4Б към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03.
Системата за измерване трябва да отговаря на изискванията за линейност от т. 8.1.4 от
приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
Системата за измерване трябва да отговаря
на изискванията за линейност от т. 8.1.9 от
приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
3.1.2. Оценка на данните.
Съответните данни се записват и съхраняват
в съответствие с т. 7.8.3.2 от приложение № 4Б
към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено
със серия от изменения 03.
3.1.3. Изчисляване на усреднените емисии
за цикъл.
Ако са измерени на суха база, корекционният коефициент за преминаване от сухо към
влажно състояние в съответствие с т. A.8.2.2
от допълнение 8 или т. А.7.3.2 от допълнение
7 към приложение № 4Б към Правило № 96 на
ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения
03, се прилага към стойностите на моментната
концентрация, преди да се правят допълнителни
изчисления.
Масата на CO 2 (g/изпитване) се определя,
като се умножат синхронизираните стойности
на моментната концентрация на CO 2 и на потоците отработили газове и като се интегрират
моментните стойности от цикъла на изпитване
в съответствие със следното:
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а) точка A.8.2.1.2 и т. A.8.2.5 от допълнение
8 към приложение № 4Б към Правило № 96 на
ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, чрез използване на стойностите на u за
CO 2 от таблица A.8.1 или чрез изчисляване на
стойностите на u в съответствие с т. А.8.2.4.2
от допълнение 8 към приложение № 4Б към
Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със
серия от изменения 03; или
б) точка A.7.3.1 и т. A.7.3.3 от допълнение 7
към приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
3.2. Измерване в разредени отработили газове.
Тази точка се прилага, ако CO 2 се измерва в
разредени отработили газове.
3.2.1. Измерване.
CO 2 в разредените отработили газове, изпускани от двигателя, предоставен за изпитване, се
измерва с недисперсен инфрачервен анализатор
(NDIR) в съответствие с т. 9.4.6 от приложение
№ 4Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03. Разреждането
на отработилите газове се прави с филтриран
околен възду х, синтетичен възду х или азот.
Дебитът на системата за разреждане на целия
поток трябва да бъде достатъчно голям, за да
елиминира кондензацията на вода в системите
за разреждане и вземане на проби.
Системата за измерване трябва да отговаря
на изискванията за линейност от т. 8.1.4 от
приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
Системата за измерване трябва да отговаря
на изискванията за линейност от т. 8.1.9 от
приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
3.2.2. Оценка на данните.
Съответните данни се записват и съхраняват
в съответствие с т. 7.8.3.2 от приложение № 4Б
към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено
със серия от изменения 03.
3.2.3. Изчисляване на усреднените емисии
за цикъл.
Ако са измерени на суха база, корекционният коефициент за преминаване от сухо към
влажно състояние в съответствие с т. A.8.3.2
от допълнение 8 или т. А.7.4.2 от допълнение
7 към приложение № 4Б към Правило № 96 на
ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения
03, се прилага към стойностите на моментната
концентрация, преди да се правят допълнителни
изчисления.
Масата на CO 2 (g/изпитване) се изчислява
чрез умножаване на концентрациите на CO 2 и
потоците разредени отработили газове в съответствие със следното:
а) точка A.8.3.1 и т. A.8.3.4 от допълнение 8
към приложение № 4Б към Правило № 96 на
ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, чрез използване на стойностите на u за
CO 2 от таблица A.8.2 или чрез изчисляване на
стойностите на u в съответствие с т. А.8.3.3 от
допълнение 8 към приложение № 4Б към Правило
№ 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от
изменения 03; или
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б) точка A.7.4.1 и т. A.7.4.3 от допълнение 7
към приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
Фонова корекция се прилага в съответствие
с т. А.8.3.2.4 или т. А.7.4.1 от допълнение 8 към
приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.
3.3. Изчисляване на специфичните емисии,
получени при изпитване на стенд.
Работата в цикъла, необходима за изчисляване
на специфичните емисии на CO 2 , получени при
изпитване на стенд, се определя в съответствие
с т. 7.8.3.4 от приложение № 4Б към Правило
№ 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от
изменения 03.
Специфичните емисии на eCO 2 (g/kWh), получени при изпитване на стенд, се изчисляват,
както следва:

,
където:
m CO2, hot е масовите емисии на CO 2 при NRTC
на пускане при загрял двигател (g);
W act, hot – действителната работа в цикъла на
изпитване NRTC на пускане при загрял двигател (kWh).“
§ 7. В приложение № 4 към чл. 4, ал. 1, т. 4 над
наименованието „Системи за анализ и вземане
на проби“ се добавя следният текст:
„Това приложение се прилага, както следва:
а) за етапи I, II, IIIА, IIIB и IV се прилагат
изискванията на т. 1;
б) ако производителят въз основа на възможността, посочена в т. 1.2.1 от приложение № 3,
избере да използва процедурата от приложение
№ 4Б към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, се прилага т. 9
от приложение № 4Б към Правило № 96 на ИКЕ
на ООН, изменено със серия от изменения 03.“

§ 8. В приложение № 5 към чл. 8, ал. 2
допълнение 1 се изменя така:
„Допълнение 1

Протокол за изпитване за двигатели с компресионно запалване. Резултати от изпитването (1)
Информация относно изпитвания двигател
Тип двигател: ...................................................
Идентификационен номер на двигателя:
..................................................................................
1. Информация относно провеждането на
изпитването: ...........................................................
1.1. Еталонно гориво, използвано при изпитванията
1.1.1. Цетаново число: .....................................
1.1.2. Съдържание на сяра: .............................
1.1.3. Плътност: ................................................
1.2. Смазочно масло:
1.2.1. Марка(и): .................................................
1.2.2. Тип(ове): .................................................
(Когато маслото е прибавено към горивото,
трябва да се посочи процентната част на маслото в сместа.)
1.3. Оборудване, задвижвано от двигателя
(когато е приложимо)
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1.3.1. Изброяване и идентификация на елементите: ...............................................................................
1.3.2. Консумирана мощност при посочените честоти на въртене на двигателя (в съответствие с
указанията на производителя):

1.4. Параметри на двигателя
1.4.1. Режими на работа на двигателя:
Работа на празен ход: .......................................................................................................................
Междинен режим: .............................................................................................................................
Максимална мощност: .....................................................................................................................
Номинален режим (2): .......................................................................................................................
1.4.2. Мощност на двигателя (1)

min
min
min
min

–1
–1
–1
–1

При наличие на няколко представителни образци от двигатели трябва да са попълнени за всеки един
от тях.
(2)
Въведете стойности за честота на въртене на двигателя, съответстваща на 100 % от нормираната честота
на въртене, ако при изпитването NRSC се използва тази честота на въртене.
(1)
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2. Информация относно провеждането на изпитването NRSC:
2.1. Регулиране на динамометъра (kW)

2.2. Нива на емисиите на двигателя/базовия двигател (2):
Коефициент на влошаване (КВ): изчислен/фиксиран (2)
В таблицата по-долу се указват стойностите на КВ и резултатите от емисиите

2.3. Система за вземане на проби, използвана при изпитването NRSC:

(2)

:

2.3.1. Газообразни емисии (1): ......................................................................................................................
2.3.2. Твърди частици (1) ...............................................................................................................................
2.3.2.1. Метод (2): еднофилтърен/многофилтърен
3. Информация относно провеждането на изпитването NRTC (ако е приложимо):
3.1. Резултати за емисиите на двигателя/базовия двигател (2):
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Коефициент на влошаване (КВ): изчислен/фиксиран (3)
В таблицата по-долу се указват стойностите на КВ и резултатите от емисиите (3):
За двигатели в етап IV могат да бъдат докладвани данни, свързани с регенерирането.

Работа в цикъла на пускане при загрял двигател без регенериране kWh
3.2. Система за вземане на проби, използвана при изпитването NRTC:
Газообразни емисии (4): ................................................................................................................................
Твърди частици (4): .......................................................................................................................................
Метод (5): еднофилтърен/многофилтърен
Посочете цифровия номер на използваната система, определена в приложение VI, т. 1 или т. 9 от приложение 4Б към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, според случая.
(2)
Ненужното се заличава.
(3)
Ненужното се заличава.
(4)
Посочете цифровия номер на използваната система, определена в приложение VI, т. 1 или т. 9 от приложение 4Б към Правило № 96 на ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения 03, според случая.
(5)
Ненужното се заличава.“
(1)
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§ 9. Приложение № 9 към чл. 45, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 45, ал. 2
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА ОДОБРЕНИТЕ ДВИГАТЕЛИ
1. Двигатели с принудително запалване

БРОЙ 3
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2. Двигатели с компресионно запалване

(1)

,

ВЕСТНИК

(2)

2.1. Обща информация за двигателя

2.2. Краен резултат за емисиите

(1)
(2)

Попълнете всички позиции, които са приложими за типа/фамилията двигатели.
В случай на фамилия двигатели посочете подробности за базовия двигател.
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2.3. Коефициенти на влошаване за изпитване NRSC и резултати от изпитването на емисии

2.4. Коефициенти на влошаване за изпитване NRTC и резултати от изпитването на емисии
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2.5. Резултати от изпитване NRTC за емисии на пускане при загрял двигател
За двигатели в етап IV могат да бъдат докладвани данни, свързани с регенерирането.

“
§ 10. Приложение № 10 към чл. 10а, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 10 към чл. 10а, ал. 2
ПРИЗНАВАНЕ НА ДРУГИ ОДОБРЕНИЯ
НА ТИПА
1. Одобренията на типа, описани по-долу,
и при необходимост съответните маркировки
за одобрение се признават за еквивалентни на
извършено одобрение по смисъла на наредбата
за двигателите от категории A, B и C:
1.1. Одобренията на типа, издадени съгласно
Директива 2000/25/ЕО (Наредба № 14 от 2004 г.
за условията и реда за одобрение на типа на
двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по
отношение на емисиите на замърсители (ДВ,
бр. 49 от 2004 г.);
1.2. Одобренията на типа, издадени съгласно Директива 88/77/ЕИО, които отговарят на

предписанията, предвидени за етапи A или B
по смисъла на член 2 и приложение I, т. 6.2.1 от
Директива 88/77/ЕИО или от Правило № 49 на
ИКЕ на ООН, изменено със серия от изменения
02, поправки I/2.
1.3. Одобрения на типа съгласно Правило
№ 96 на ИКЕ на ООН.
2. За двигателите от категории D, E, F и G
(етап II), така както те са определени в чл. 46,
описаните по-долу одобрения на типа и при необходимост съответните маркировки за одобрение се признават за еквивалентни на извършено
одобрение по смисъла на наредбата:
2.1. Одобрения (етап II), издадени съгласно
Директива 2000/25/ЕО (Наредба № 14 от 2004 г.
за условията и реда за одобрение на типа на
двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по
отношение на емисиите на замърсители (ДВ,
бр. 49 от 2004 г.);
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2.2. Одобренията на типа, издадени съгласно
Директива 88/77/ЕИО, изменена с Директива
99/96/ЕО, които съответстват на един от етапите
A, B1, B2 или C, предвидени в член 2 и в т. 6.2.1
от приложение I към посочената директива;
2.3. Одобренията на типа, издадени съгласно
Правило № 49 на ИКЕ на ООН, изменено със
серия от изменения 03;
2.4. Одобрения, които съответстват на етапи
D, E, F и G от Правило № 96 на ИКЕ на ООН
съгласно т. 5.2.1 от серия от изменения 01 на
Правило № 96.
3. За двигателите от категории H, I, J и K
(етап IIIA), така както те са определени в чл.
46, описаните по-долу одобрения на типа и при
необходимост съответните маркировки за одобрение се признават за еквивалентни на извършено
одобрение по смисъла на наредбата:
3.1. Одобренията на типа, издадени съгласно
Директива 2005/55/ЕО (Наредба № 78 от 2006 г.
за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите
замърсяващи газове и частици; двигатели с
принудително запалване, работещи с гориво
„природен газ“ или „втечнен нефтен газ“, по
отношение на емисиите замърсяващи газове;
нови моторни превозни средства, оборудвани с
тези двигатели (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), изменена
с директиви 2005/78/ЕО и 2006/51/ЕО, които
съответстват на един от етапите В1, B2 или C,
предвидени в член 2 и т. 6.2.1 от приложение I
към посочената директива;
3.2. Одобренията на типа, издадени съгласно
Правило № 49 на ИКЕ на ООН, изменено със
серия от изменения 05, които са в съответствие
с етапи B1, B2 и C, предвидени в т. 5.2 от посоченото правило;
3.3. Одобрения, които съответстват на етапи
H, I, J, K от Правило № 96 на ИКЕ на ООН
съгласно т. 5.2.1 от серия от изменения 02 на
Правило № 96.
4. За двигателите от категории L, M, N и
P (етап IIIB), така както те са определени в
чл. 46, описаните по-долу одобрения на типа
и при необходимост съответните маркировки
за одобрение се признават за еквивалентни на
извършено одобрение по смисъла на наредбата:
4.1. Одобренията на типа, издадени съгласно
Директива 2005/55/ЕО (Наредба № 78 от 2006 г.
за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите
замърсяващи газове и частици; двигатели с
принудително запалване, работещи с гориво
„природен газ“ или „втечнен нефтен газ“, по
отношение на емисиите замърсяващи газове;
нови моторни превозни средства, оборудвани с
тези двигатели (ДВ, бр. 1 от 2007г.), изменена
с директиви 2005/78/ЕО и 2006/51/ЕО, които
съответстват на един от етапите B2 или C,
предвидени в член 2 и т. 6.2.1 от приложение I
към посочената директива;
4.2. Одобренията на типа, издадени съгласно
Правило № 49 на ИКЕ на ООН, изменено със
серия от изменения 05, които са в съответствие
с етапи B2 и C, предвидени в т. 5.2 от посоченото правило;
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4.3. Одобрения, които съответстват на етапи
L, M, N и P от Правило № 96 на ИКЕ на ООН
съгласно т. 5.2.1 от серия от изменения 03 на
Правило № 96;
5. За двигателите от категории Q и R (етап
IV), посочени в чл. 46, описаните по-долу одобрения на типа и при необходимост съответните
маркировки за одобрение се признават за еквивалентни на извършено одобрение по смисъла
на наредбата:
5.1. Одобренията на типа, издадени съгласно
Регламент (ЕО) № 595/2009 и неговите мерки за
прилагане, ако бъде потвърдено от техническа
служба, че двигателят отговаря на изискванията
на т. 5.3 от приложение № 2;
5.2. Одобренията на типа, издадени съгласно
Правило № 49 на ИКЕ на ООН, изменено със
серия от изменения 06, ако бъде потвърдено от
техническа служба, че двигателят отговаря на
изискванията на т. 5.3 от приложение № 2.“

§ 11. В приложение № 11 към чл. 42а се
създават т. 2 и 3:
„2. Действия на производителите на двигатели.
2.1. Производител на двигатели може да пусне
на пазара двигатели съгласно разпоредбите по
чл. 42а при наличие на одобрение от изпълнителния директор на КТИ в съответствие с т. 1
от приложението.
2.2. Производителят на двигатели трябва да
постави етикет на тези двигатели със следния
текст: „ДВИГАТЕЛ, П УСН АТ Н А П АЗА РА
СЪГЛАСНО ГЪВК АВА СХЕМА“.
3. Издаване на одобрение.
3.1. Изпълнителният директор на КТИ или
определено от него длъжностно лице оценява
съдържанието на заявлението за използване на
чл. 42а и на приложените документи, издава
одобрение или отказ за одобрение за прилагане
на „гъвкава схема“ и информира за това производителя на съоръжения (оборудване).“

Допълнителна разпоредба
§ 12. Наредбата въвежда изискванията
на Директива 2012/46/ЕС на Комисията от
6 декември 2012 г. за изменение на Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за сближаване на законодателствата
на държавите членки във връзка с мерките
за ограничаване на емисиите на газообразни
и прахообразни замърсители от двигатели с
вътрешно горене, инсталирани в извънпътна
подвижна техника (OJ, L353 от 21.12.2012 г.).
Заключителна разпоредба
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Бюрхан Абазов
9470
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7357
от 30 май 2013 г.

по административно дело № 2445 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Николай Урумов, и членове:
Таня Куцарова, Петър Стоянов, с участието
на секретар-протоколиста Мариана Калчева
разгледа административно дело № 2445 по
описа за 2013 г. на Върховния административен съд, тричленен състав, докладвано от
Николай Урумов.
Производството е по чл. 185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по оспорване на Българския
лекарски съюз (БЛС), представляван от председателя на Управителния съвет – д-р Цветан
Райчинов, на Постановление № 5 на Министерския съвет от 10.01.2013 г. за приемане на
обемите и цените на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за 2013 г. (ДВ, бр. 5 от 2013 г.).
Жалбоподателят твърди, че при издаването
на обжалвания подзаконов нормативен акт е
било допуснато нарушение на процесуалния
и материалния закон, както и несъответствие
с целта на закона. По подробно развити в
жалбата доводи и допълнително изложени в
устните пледоарии съображения процесуалните представители на БЛС правят искане да
бъде отменен оспореният акт.
Ответникът – Министерск и ят съвет на
Република България, чрез процесуалния си
представител – юрисконсулт Маринова, счита
жалбата за неоснователна, като мотивира
това становище подробно в пледоарията си
по делото.
Встъпилата като заинтересована страна в
настоящото производство по реда на чл. 189,
ал. 2 АПК Национална здравноосигурителна каса чрез процесуалния си представител
адвокат Вълчев изразява становище за не
основателност на жалбата.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на оспорването. Счита, че оспореното
постановление е издадено при нарушение на
разпоредбата на чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона
за нормативните актове (ЗНА).
Върховният административен съд, трето
отделение, като обсъди събраните по делото
доказателства и доводите на страните, намира
за установено следното:
По допустимостта на оспорването
Съгласно чл. 125, ал. 2 от Конституцията
на Република България Върховният административен съд се произнася по спорове за
законността на актовете на Министерския
съвет и на министрите, както и на други
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актове, посочени в закона. Тези актове имат
нормативен характер, с тях се създават права
и задължения за неограничен кръг правни субекти, за които съществува правен интерес да
ги обжалват пред Върховния административен
съд, ако считат, че те противоречат на закона
като нормативен акт от по-висока степен и
накърняват правата и законните им интереси.
Съгласно чл. 187, ал. 1 АПК подзаконовите
нормативни актове могат да бъдат оспорени
без ограничение във времето, а разпоредбата
на чл. 186 АПК предоставя правото на оспорване на подзаконовите нормативни актове на
гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или
за които той поражда задължения. Правният
интерес на съсловните (браншовите) организации и другите юридически лица с нестопанска
цел е обусловен от засягането на техни лични
права или законни интереси, непосредствено
породени от предмета на дейност и целите
на учредяването им (тълкувателно решение
№ 2 на Върховния административен съд от
12.02.2010 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 1,
ал. 2 от Закона за съсловните организации на
лекарите и на лекарите по дентална медицина
(ЗСОЛЛДМ) Българският лекарски съюз е
съсловна организация на лекарите и лекарите
по дентална медицина, която има статут на
публичноправна корпорация с надзорни и
контролни функции в системата на здраве
опазването (в този смисъл и Решение № 29 от
11.11.1998 г. по конст. дело № 28 от 1998 г. на
Конституционния съд на Република България).
Ето защо настоящият състав приема, че БЛС
безспорно има правен интерес от оспорването
на процесния подзаконов нормативен акт.
По съществото на спора
От представените по делото доказателства
се установява следната фактическа обстановка:
При проведена среща между представители
на Надзорния съвет (НС) на НЗОК и Управителния съвет (УС) на БЛС на 7.12.2012 г. е
бил съставен и подписан протокол, с който
са били обсъдени предложенията за обеми и
цени на медицинската помощ във връзка с
приетия Закон за бюджета на НЗОК. На 17.12
с.г. НС на НЗОК с решение № РД-НС-04-126
от 17.12.2012 г. (т. 1) е приел приложение № 1
с прогнозните обеми и цени на медицинската
помощ по чл. 55, ал. 2 ЗЗО. На 18.12.2012 г.
е бил обнародван Законът за бюджета на
НЗОК за 2013 г. (ДВ, бр. 101 от 2012 г.). С
писмо изх. № 04-04-156 от 20.12.2012 г. на
НЗОК на БЛС е било изпратено Решение
№ РД-НС-04-126 от 17.12.2012 г. на НСНЗОК,
както и становище на министрите на здравеопазването и на финансите. С писмо изх.
№ 04-04-165 от 21.12.2012 г. НЗОК е отправила
покана до БЛС за провеждане на 27.12.2012 г.
на среща, на която да се приемат цените и
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обемите на медицинската помощ за 2013 г. В
поканата изрично е посочено, че ако не бъде
постигната договореност до края на деня на
срещата, на основание чл. 55д, ал. 9 ЗЗО цените и обемите на медицинската помощ ще
бъдат внесени в Министерския съвет чрез
министъра на здравеопазването. С протокол
от 27.12.2012 г. НЗОК е констатирала, че не са
се явили представители на НЛС. С писмо изх.
№ 04-04-165 от 27.12.2012 г. НЗОК е изпратила
до министъра на здравеопазването искане по
чл. 55д, ал. 9 ЗЗО за внасяне в Министерския
съвет на Република България за приемане на
обем и цена на медицинска помощ за 2013 г.
По делото не бяха представени доказателства
за публикуване в интернет страницата на
Министерството на здравеопазването (МЗ)
или на НЗОК на проекта на нормативния
акт – предмет на спора.
При така установената фактическа обстановка настоящият тричленен състав приема,
че оспорването е основателно по следните
съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 2
ЗНА, намираща приложение по силата на
препращащата норма на чл. 80 АПК, при
внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на
интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада,
като на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта. В конкретния случай
това императивно предписание на закона не
е било изпълнено. Въпреки дадените указания
на страните по делото не бяха представени
доказателства подзаконовият нормативен акт
да е бил публикуван в интернет страницата
на МЗ или на НЗОК. При тази фактическа
обстановка и като изхожда от обстоятел-
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ството, че нормата на чл. 26, ал. 2 ЗНА има
императивен характер, то нарушаването є
съставлява тежък порок, който представлява самостоятелно основание за отмяна на
издадения подзаконов нормативен акт. В
този смисъл е и постоянната практика на
Върховния административен съд, изложена в
Решение № 6160 от 13.05.2009 г. по адм. дело
№ 14596 от 2008 г. на ІІ отделение; Решение
№ 3902 от 23.03.2010 г. по адм. дело № 13674
от 2009 г. на І отделение; Решение № 6760 от
14.05.2012 г. по адм. дело № 2802 от 2012 г. на
петчленен състав и др.
При така приетото настоящият състав намира, че не е необходимо да бъдат обсъждани
изложените от жалбоподателя други доводи
досежно законосъобразността на обжалвания
подзаконов нормативен акт. Това е така, защото, както се посочи по-горе, нарушаването
на императивната норма на чл. 26, ал. 2 ЗНА
представлява самостоятелно основание за
отмяна на обжалваното постановление.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1 АПК, Върховният административен съд,
трето отделение,
РЕШИ:
Отменя Постановление № 5 на Министерския съвет на Република България от
10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените
на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2
от Закона за здравното осигуряване за 2013 г.
(ДВ, бр. 5 от 2013 г.).
Решението е оставено в сила с решение на
петчленен състав № 16522 от 11.12.2013 г. по
адм. дело 11740/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
Председател:
Георги Колев
9489
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
960. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт при съдебен район на Окръжния
съд – Варна, и Административния съд – Варна,
към Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
Списък на експертите (вещи лица) от БНТЛ
(базова научно-техническа лаборатория) при
ОД – МВР, Варна, извършващи следните видове
криминалистически експертизи: дактилоскопни,
трасологични, балистични, съдебно-почеркови и
техническо изследване на документи и парични
знаци
Митко Желев Великов – експерт, висше образование.
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше
образование.
Андрей Христов Стоянов – експерт, висше
образование.
Филип Николаев Филев – експерт, висше
образование.
Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше
образование.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, вис
ше образование.
Михаил Николаев Недев – експерт, висше
образование.
Богдан Йорданов Богданов – експерт, висше
образование.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование.
Златко Димитров Недев – експерт, висше
образование.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.
Славчо Захариев Славов – експерт, висше
образование.
Иво Христов Христов – експерт, висше образование.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше
образование.
Яни Кирилов Киряков – експерт, средно образование.
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше
образование.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Съдебно-биологични и физикохимични експертизи
Йордан Панайотов Йорданов – гл. инспектор,
висше образование.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование.
Димитър Михайлов Михайлов – експерт, вис
ше образование.
Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше
образование.
Видеотехнически и лицевоидентификационни
експертизи

Яни Кирилов Киряков – експерт, средно образование
Посочените експерти притежават:
Удостоверение за правоспособност за правото
да извършват посочените експертизи.
Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Секретно“.
Експерти при Регионална служба „Военна
полиция“ – Варна
Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, техн. изследване на документи, трасологични и балистични
експертизи. Ниво на достъп „Строго секретно“.
Галин Петков Петков – датилоскопни и трасологични експертизи – ниво на достъп „Поверително“.
Яни Кирилов Киряков – видеотехнически и
лицева идентификация, дактилоскопни, техн.
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи – ниво на достъп – „Секретно“
І. Криминалистични експертизи
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства.
Атанас Марков Михайлов – експерт съдебнопочеркови, трасологически, балистични, портретни, дактилоскопни експертизи и техническо
изследване на документи.
Борис Димитров Борисов – графолог.
Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични.
Генчо Иванов Димитров – специалист по:
криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-химически, физико-химически,
автотехнически по ПТП и пожаротехнически
експертизи.
Емил Ангелов Атанасов – криминалистически
експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически – допуск
ниво „Секретно“.
Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист.
Николай Стефчев Ризов – криминалистически
експертизи на писмени доказателства.
Н и к о л а Б о р и с о в Б ъч в а р о в – к р и м и н а лист – графолог.
Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Ценко Маринов Цачев – криминалистически
експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични; допуск
ниво „Секретно“.
Трасологични експертизи. Съдебно-балистична експертиза. Биометрични криминалистични
експертизи.
Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.
ІІ. Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп; съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;
съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека; съдебномедицинска експертиза по писмени данни;
съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
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Борис Петров Шахов – съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек.
Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
молекулярна биология, ДНК анализи.
Христина Василева Божинова-Димитрова – лекар ординатор.
А) Ле к а р и , п р и т е ж а в а щ и к о м п е т е н т н о с т
по въп роси те на ортопеди я та и т равмато логи ята; диагностика, лечение и прогноза
на забол яването
Веселин Петков Калоянов – рентгенолог.
Радослав Борисов Манчев – травматолог.
Б) Л е к а р и х и р у р з и , п р и т е ж а в а щ и к о м петентност да се произнасят по всичк и
въпроси на хиру ргичните забол явани я;
д иа г нос т и к а, лечен ие и п рог ноза, вът решни болести
Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова – лекар вътрешни болести.
В) Л е к а р и н е в р о х и р у р з и , п р и т е ж а в а щ и
компет ен т ност по вси чк и неврох и ру рг ическ и забол явани я; диагностика, лечение
и прогноза
Николай Ангелов Пеев – неврохирург.
Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
Г) Лек ари – спец иа л ис т и по вът реш н и
болест и, п ри т ежаващ и компет ен т ност по
вси ч к и забол я ва н и я на с ърдеч но - с ъдовата,
ди хателната, стомашно-ч ревната и отдели телната система, диаг ност ика, лечение
и прогноза
Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни и бъбречни болести, здравен мениджмънт
и здравноосигурителни отношения с НЗОК.
Д ) Ле к а р и – с п е ц и а л и с т и п о и н ф е к ц и о з ни болест и, п ри тежаващи компетен т ност
по въпросите на инфек циозните и паразитологичните болести, системи, диагнос т и ка, лечен ие, п рог ноза и еп и дем иолог и я
Анна Божидарова Кирчева – лекар специалист
по епидемиология, контрол на инфекциите и
специалист по инфекциозни болести.
Е) Лек ари – с пец и а л ис т и по кож но венерическ и болести, компетентни по
диаг ност ика, лечение, п рог ноза и епи демиологи я
Ж) Лек ари – спец иа л ис т и по у ш и, нос,
г ърло, ком пе т ен т н и да се п роизнася т по
всички въпроси
З) Л е к а р и – с п е ц и а л и с т и п о о ч н и б о лести, притежаващи компетентност по
очни те болест и; диагност ика, лечение,
прогноза
И) Лек ари пед иат ри, ком пе т ен т н и по
всичк и детск и забол явани я, диагностика,
лечение и прогноза
Й ) Л е к а р т о к с и к о л о г, к о м п е т е н т е н п о
въпросите на отравяни ята, диагностика,
лечение и прогноза
К) Лек ари – спец иа л ис т и по обща и
к лини чна патолог и я, компетен т ни да се
изказват по специфични патологоанатомични въпроси
Л) Лек ар сексолог
М) Лек ари – а к у шерс т во и г и неколог и я
Н) Съдебни лекари, компетентни по
всичк и въпроси на телесните повреди,
п ри ч и н и з а с м ър т, б о ле с т н и с ъ с т оя н и я
за всичк и видове
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Благовеста Димитрова Стефанова – съдебна
медицина.
Вилиям Викторов Доков – съдебна медицина.
Димитър Иванов Ганчев – съдебна медицина.
Сийка Койчева Михова – съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по
съдебна медицина.
О) Т р у д о в а м е д и ц и н а
Наташа Генова Иванова – лекар, специалист
по трудова медицина.
С ена Генова К а лоя нова – лек ар т ру дова
медицина, специалист по трудова медицина и
безопасност на труда.
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние
Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебнопсихологична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Ана Иванова Райкова – психолог.
Анка Петрова Атанасова – специалист по
психиатрия, съдебна психиатрия към МБАЛ „Св.
Марина“ – Варна.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Мая Любенова Златева – социален психолог
и графолог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна-психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Клинични психолози
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Бояна Тодорова Аянова-Радева – клиничен
психолог.
Гергана Петрова Момова – клиничен психолог.
Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог.
Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Петър Маринов Маринов – съдебна психиатрия.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебни психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
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Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебни психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Лекари детски психиатри
Милена Антонова Топалова – детски психиатър.
ІV. Съдебно-икономически експертизи
Съдебно - счет оводна експер т иза; съдебна
финансово-икономическа експертиза; съдебностокова експертиза
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане,
оценка на апортни вноски – експертизи по трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови
експертизи по оценка на ДМА, движими вещи,
пром. инвентар и готова продукция.
Александър Христов Василев – специалист
икономически и автотехнически експертизи.
Александра Станчева Малева –съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Андреян Николаев Райков – съдебно-счетоводни експертизи.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки
и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически
експертизи.
Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи.
Анна Петрова Димитрова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Антоанета Вълчанова Цанева – икономистсчетоводител.
Антония Димитрова Торлакова – съдебносчетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и
финансово-счетоводни експертизи, банково дело
и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на
апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на
ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова
продукция; допуск ниво „Секретно“.
Благовест Малешков Малешков – специалист
финанси и банково дело.
Бойка Славейкова Могиларова – икономистсчетоводител.
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Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни,
финансово-икономически и съдебно-стокови
експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов – съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.
Валентина Георгиева Трендафилова – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова – съдебноикономически експертизи.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи.
Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Вълева Пенчева – икономист-счетоводител.
Василена Луиджева Кираджиева – съдебносчетоводни експертизи.
Виолета Желева Желязкова – съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева – икономистсчетоводител, счетоводство и контрол; допуск
ниво „Секретно“.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галина Димчева Димитрова – съдебно-икономически експертизи, регистриран одитор.
Галина Петрова Георгиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически
експертизи.
Ганка Георгиева Дончева – експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели
предприятия, оценка на системи по качеството,
оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни
експертизи.
Даниела Дойчева Христова – експерт-счетоводител, одитор.
Даринка Калоянова Павлова – лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дафина Иванова Добрева – икономически
експертизи.
Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи.
Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Д иа на Добрева Вел и нова – с ъдебно - сче товодна, финансово-икономическа и стокова
експертиза.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Йорданов Йорданов – икономистсчетоводител.
Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни
експертизи.
Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи.
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Димитър Трифонов Георгиев – икономистсчетоводител (одитор).
Димитра Недкова Петрова – икономист-счетоводител.
Димка Неделчева Попова – икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Динка Йоргова Иванова – счетоводство и
контрол, финанси и банково дело, финансовосчетоводни анализи, данъчно облагане, акцизно
законодателство.
Добрил Любомиров Димитров – икономистсчетоводител.
Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Асенова Димитрова – експерт икономист-счетоводител, допуск ниво „Секретно“.
Донка Димова Михайлова – икономист-счетоводител.
Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна
експертиза.
Елена Васи лева Йорда нова – счет оводни
експертизи.
Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран
съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Елица Дианова Малчева – икономист-счетоводител.
Емилия Николова Стойнова-Дикова – счетоводство и контрол.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансовоикономическа експертиза.
Женя Ангелова Борисова – специалист счетоводство и контрол.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол.
Зорница Анастасова Георгиева – икономистсчетоводител.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Иван Илиев Иванов – митнически, акцизни,
стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни
експертизи.
Иван Христов Кунев – специалист финансово
счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения.
Иванка Георгиева Иванчева – експерт-счетоводител.
Иванка Николова Белеганска – икономистсчетоводител.
Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи.
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Иво Ангелов Костов – експерт-икономист по
строителството.
Илина Томова Станчева – счетоводител.
Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Илияна Димитрова Вълчанова – икономистсчетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Йордан Ганев Стоянов – икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова – експертикономист.
Камен Енчев Кънев – експерт по съдебносчетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Керанка Колева Кунева – счетоводство.
К ирил Димитров Димитров – икономистсчетоводител.
Константин Велчев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите
правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Коста Андреев Андреев – специалист данъчно
облагане, счетоводна отчетност и контрол; допуск
ниво „Секретно“.
Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни
експертизи.
Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител.
Красимира Атанасова Димитрова – съдебносчетоводни експертизи, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова – съдебносчетоводни експертизи.
Кремена Димитрова Иванова – икономистсчетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър
„Счетоводство и контрол“.
Лиляна Гинчева Стойчева – счетоводни експертизи.
Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи.
Лиляна Петрова Попова – икономист-счетоводител.
Маргарита Благоева Якимова – счетоводни,
финансово-икономически и стокови експертизи.
Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител.
Мариа на С т ефа нова С та нева – к ред и т ен
анализ.
Мариела Асенова Спиридонова – съдебносчетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт.
Марийка Атанасова Дряновска – икономистсчетоводител и ТРЗ.
Марийка Енчева Ангелова – икономист-счетоводител и ТРЗ.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Марияна Анастасова Дамянова – експертсчетоводител.
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Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по
трудовоправни взаимоотношения.
М и л е н а Ге о р г и е в а Цо л ч о в с к а – и ко н о мист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Милка Георгиева Купенова – стокознание,
икономист-счетоводител.
Милка Паскалева Пърова – счетоводни експертизи.
Мирослава Петрова Иванова – икономистфинансист.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика,
счетоводна отчетност, лицензиран оценител на
цели предприятия.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата; оценка на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството.
Павлина Николова Попова – съдебно-счетоводни експертизи.
Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител.
Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител.
Пепа Иванова Карагитлиева – икономистсчетоводител.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – счетоводител.
Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор; допуск
ниво „Секретно“.
Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова – икономистсчетоводител.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
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Радка Янева Георгиева – дипломиран експертсчетоводител.
Ралица Атанасова Славова – икономист.
Росица Дончева Хаджиларска – финансовосчетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен
експерт, лицензиран експерт съдебно-счетоводни
и финансово-икономически експертизи, съдебностокови експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация и
управление на промишлеността.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Светлана Богданова Тодорова – статистикикономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Силвия Станчева Стоянова – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран
оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова – съдебносчетоводни и икономически експертизи; допуск
ниво „Строго секретно“.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими
вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; икономист-счетоводител; допуск
ниво „Секретно“.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Таня Димитрова Савова – експерт финансовосчетоводни експертизи.
Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и
икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
допуск ниво „Секретно“.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебносчетоводни експертизи и оценител на недвижими
имоти.
Трендафил Александров Василев – експертсчетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова – професор по
счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни и
финансови експертизи.
Христина Ганчева Василева – икономически
експертизи.
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Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Христоско Иванов Богданов – икономистсчетоводител.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова – съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова – съдебносчетоводен експерт.
Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна
експертиза.
Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни
експертизи.
Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол.
Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова – икономист-счетоводител.
Янка Колева Патраманова – съдебно-икономически експертизи.
V. Съдебни инженерно-технически експертизи
Съдебна инженерно-техническа експертиза;
съдебна автотехническа експертиза; съдебна
инженерно-технологична експертиза; съдебна
компютърно-техническа експертиза
М а ш и н н и и н ж е н е р и и Д ВГ и а в т о т е х н и ческ и специалисти
Оценители на машини и съоръжени я
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически
експертизи; оценка на щети по МПС; оценител
на машини и съоръжения; експерт-оценител на
селскостопански машини и оборудване.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер В и К.
Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Митков Петров – специалист безопасни
условия на труд, електроинженер – ел. машини
и апарати.
Александър Христов Василев – специалист
автотехнически и икономически експертизи.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически
оценителски експертизи; оценки на щети по
МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения;
експерт-оценител на селскостопански машини,
допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Бойка Славейкова Могиларова – машини и
съоръжения.
Ва лентин Господинов Иванов – оценител
машини и съоръжения.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради,
машини и съоръжения.
Васил Йорданов Червенков – електроинженер,
комуникации, съобщителна техника, автомати-
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зация на производството, системи за контрол и
управление на процеси.
Велико Желев Дачев – специалист: геология,
инженерна геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна
екология, морска геоекология, земна механика,
защита на морския бряг, динамика и защита на
свлачищни брегове.
Виктор Георгиев Златанов – технически експертизи и компютърно-технически експертизи.
Виолета Стефанова Николова – лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП
и отчет на водачи.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран
оценител на МПС.
Георги Тодоров Вълчев – съдебни инженернотехнически експертизи; инженер корабоводене и
електротехника.
Господин Димитров Гроздев – експлоатация
на жп транспорт и безопасност на движение при
автомобилния транспорт.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Димитър Василев Вълков – специалист по
автомобилно застраховане; оценка на щети и
стойност на автомобили; ПТП.
Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения
в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Донка Димова Михайлова – лицензиран оценител на цели предприятия и обособени части
от тях.
Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или
непреобразувани в ТД.
Еми л К и ри лов Иванов – автотех ни ческ и
експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист по
технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер,
лицензиран оценител машини и съоръжения.
Иван Любомиров Белинов – машинен инженер.
Иван Трифонов Христов – автотехническа
експертиза.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
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Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; метало
графичеки – трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи.
Илина Томова Станчева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия.
Йордан Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител; проблеми, методика,
пазарна стойност, оценки и ликвидация на щети
на МПС и ППС; криминалистически аспекти
при разкриване на ПТП; оценител на машини
и съоръжения.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер,
доктор на техническите науки, комуникации,
съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление.
Йорданка Стефанова Ку ртева – машинен
инженер.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – оценител на машини и съоръжения;
технология и механизация на строителството;
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
на търговски предприятия и вземания.
Кос та д и н Л юбом и ров М и х а й лов – а вт о технически експертизи – оценител на машини
и съоръжения; проблеми, методика, пазарна
стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС
и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по
качеството – фактори на работна околна среда;
електрически уредби и съоръжения; физични
и химични фактори на средата; валидиране на
методи за контрол; сертифициран отговорник по
качеството – TUV NORD; оценител на недвижими
имоти и строителство; оценка на финансовата
ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженернотехнологични експертизи.
Красимир Дечков Кръстев – електроинженер,
автоматизация на производството и електроника.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт – оценител на земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров – автотехнически
експертизи.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно-транспортни средства.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
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Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения.
Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженерно-технически експертизи.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Николов Серафимов – специалист
двигатели с вътрешно горене.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството; технология на машиностроенето
и металорежещите машини.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини
и съоръжения.
Пламен Тодоров Велков – автотехнически
експертизи.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и
термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически,
пожарно-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества,
бойни припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология
на металите и металорежещите машини.
Рафаил Атанасов Задгорски – машинен инженер; оценки на МПС и транспортна техника.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител
на машини и съоръжения в машиностроителната,
металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженеро-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Спартак Добрев Джуров – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на кораби,
корабни машини и механизми, кораборемонт,
навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станислав Петров Антонов – инженер радио- и
телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).
Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология
и разследване на ПТП.
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Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер химик.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител
на цели предприятия.
Тодор Кирилов Попов – инженер механизация
на дърводобива и горски транспорт; машиностроене и пътнотранспортни.
Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия
контрол на МПС; анализ на данни по тахографски
листи от аналогови тахографи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
ВиК
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт – оценител автотехнически експертизи, експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строителномонтажни работи, пожаротехнически експертизи,
строителен инженер В и К.
Васил Димитров Костов – съдебна инженернотехническа експертиза.
Недко А нгелов А нгелов – хидроин женерводостроител, В и К строително-технически
експертизи.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически
експертизи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Тодор Златев Стойков – строителен инженер
специалност топлоснабдяване, газоснабдяване,
вентилация и В и К.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Корабост роители
Васил Николаев Попов – специалист корабостроител – проектиране и строене на малки
кораби и яхти.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров – корабоводене,
експлоатация и ремонт на корабна техника и
съдебно-стокови експертизи.
Евгений Петров Игнатов – инженер-корабоводител; контейнерни превози, морски експертизи,
ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели
с вътрешно горене; ниво на достъп до КИ „Секретно“.
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Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител.
Янко Недев Янков – специалист „Корабни
енергетични системи и механизми“; корпуси на
плавателни съдове и автомобили.
Ел. специалисти
Атанас Митков Петров – специалист безопасни
условия на труд, електроинженер – ел. машини
и апарати.
Валери Милчев Василев – специалист по
електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитричка Драганова Димова – електроинженер.
Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер.
Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ (средство за търговско измерване – електромери) и ел. съоръжения.
Емилия Борисова Гичева – съобщителна и
осигурителна техника и системи.
Ирина Илчева Станева – електроинженер.
К ирил Димит ров Малеев – елект роин женер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Красимир Дечков Кръстев – електроинженер,
автоматизация на производството и електроника.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант.
Онник Филипов Пилибосян – електроинженер.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер,
специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби.
Пламен Георгиев Пет ров – ел. цент ра ли,
мрежи и системи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К, геодезия.
Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер,
специалност – съобщителна техника.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Цвя т ко Стоянов Минеков – ин женер оптик – физик, специалист по оптични прибори и
системи, специалист нетехнически загуби.
Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане.
Я в о р Же л я зков Нен чев – е лек т р ои н же нер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско
измерване и измервателни групи.
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Програмисти
Радиотехника, медицинска техника,
телевизионна и видеотех ника, к иносистем и , к о м п ю т ъ р н а т е х н и к а , а к у с т и к а ( Р Т В)
Антим Христов Йорданов – радио-телевизионна техника; диагностика на електронни електромери и обща електроника и електротехника.
Ва лен т и н Ас енов Да ви дов – ра д иои н женер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника
и компютърни системи и мрежи.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърнотехнически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Светоми р Дими т ров Донев – специа лист
компютърни системи и технологии.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Съдебна пожаротехническа експертиза.
Пожаротехническа безопасност
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер В и К.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“.
Иван Илиев Иванов – инженерно-технически
и пожаротехнически експертизи.
Мариян Русев Михнев – пожаротехнически
експертизи, В и К строително-технически експертизи; допуск ниво „Строго секретно“.
VІ. Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян – „Промишлено
и гражданско строителство“.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер В и К.
Ангелина Росенова Петрова – строителен иженер – промишлено и гражданско строителство,
специалист по прилагане на ЗУТ.
А ндриан Стоянов Консулов – специа лист
промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия,
картография и фотограметрия.
Антоанета Стефанова Герова – строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
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Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, карто
графия и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект.
Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил Колев Тотев – съдебни инженерно-технически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“.
Вела Асенова Антонова – инженер геодезист,
геодезия, картография и кадастър.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселина Русева Русева – геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова – архитект.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Владимир Георгиев Иванов – ст роителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист.
Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Тодорова Горунска – инженерно-технически експертизи – строителен инженер – проектант, инженер конструктор.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижими имоти.
Даниела Митева Димова – специалист по
архитектура.
Детелина Радкова Петрова – техник геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Димитър Стефанов Христов – строителен
инженер.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строителнотехнически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова – съдебна инженернотехническа експертиза; геодезист.
Емил Младенов Александров – строителен
инженер –водоснабдяване и канализация.
Емилия Валентинова Иларионова – „Строителство и архитектура“.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“.
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Ж ивко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Звезделина Христова Русева – специалист по
технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически експертизи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов – съдебни инженернотехнически експертизи.
Иван Тодоров Иванов – архитект.
Ирина Илчева Станева – електроинженер,
строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по
геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство.
Лидия Славчева Капламаджиева-Димова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен
техник, независим оценител на недвижими имоти.
Мариана Христова Генчева – експерт геодезия
и картография.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – специалност „строителство“ (ниско и високо строителство).
Мариян Русев Михнев – пожаротехнически
експертизи, В и К строително-технически експертизи; допуск ниво „Строго секретно“.
Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милан Стоянов Димитров – архитект.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми л ка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи.
Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика
и строителство, хидроинженер-водостроител.
Недялка Петкова Ламбева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и
ценообразуване на строителството.
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Нели Николова Ганева – строителен инженер
спец. „ПГС“, съдебна строително-техническа
експертиза.
Николай Арангелов Николов – строителен
инженер по пътно строителство; организация и
безопасност на движението.
Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия.
Николинка Николова Димова – експерт-оценител на машини и съоръжения.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“; технически контрол по част „Конструктивна“.
Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура.
Пламен Стефанов Колчев – архитект.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически
експертизи.
Пламена Иванова Симеонова – експерт геодезия.
Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство“,
архитектура.
Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист.
Росица Димитрова Димитрова – специалист
геодезия и картография.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Румяна Генова Статева – архитект.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно -тех ни ческ и експер т изи, оценк и на
недвижими имоти, технология на строителното
производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.
Славка Кръстева Георгиева-Манолова – строителен инженер.
Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Татяна Стоянова Василева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер – „Технология на строителството“.
Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и картография.
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Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Начева Николова – специалист геодезия, картография, кадастър; строителен техник
по специалността строителство и архитектура,
специалист по прилагане на ЗУТ.
Ценка Колева Падолска – строителство и
архитектура.
Шена Метова Хаджиева – инженер-строител
ССС; геодезия, картография и фотограметрия,
специалист „Зелено строителство“; магистър по
икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева – архитект.
Юлия Недева Железова – архитект, специалист
по: архитектурно-строителни, археологически,
парково градинско изкуство, селищни структури
и територии, етнографски с тези характеристики.
VІІ. Съдебно-биологични експертизи
Съдебно-ботаническа експертиза; съдебно-зоологическа експертиза; съдебна микробиологична
експертиза; съдебно-ентомологична експертиза
Георги Бориславов Димитров – зооинженер,
специалист по животновъдство.
Димитър Славов Петров – доктор по ветеринарна медицина.
Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи.
VІІІ. Експертизи на материали, вещества и
изделия
Съдебно-химическа експертиза
Цветанка Методиева Станчева – инженерхимик.
Съдебно-физическа експертиза
Съдебна физико-химическа експертиза
Биологични и физикохимични експертизи
Лазко Андреев Жарданов – инженер-технолог – специалист в изграждането на системи
за управление и безопасност във фирмите от
хранително-вкусовата промишленост и техните
доставчици.
ІХ. Съдебни селскостопански експертизи
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Ветеринарни лекари
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
ветеринарномедицински експертизи.
Съдебна агротехническа експертиза
А грономи
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Иванова Иванова – специалист горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско
стопанство и оценител на поземлени имоти в
горски територии.
Зорница Стоянова Славова – инженер-агроном.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на
горски насаждения.
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Х. Съдебно-изкуствоведски експертизи
Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи.
Екология и ландшафтна архитектура
Марийка Димитрова Георгиева – специалист
горско стопанство и опазване на околната среда.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик;
оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на
замърсяването на ОС; качество на атмосферния
въздух, повърхностни води, опасни вещества,
производствени, строителни и опасни отпадъци.
ХІ. Други съдебни експертизи
Педагози
Мариана Живкова Йорданова – магистър по
педагогика, бакалавър по специалност „Здравни
грижи“.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
зоотехнически експертизи, педагог.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Фармация
Специалисти по боеприпаси
Специалисти по здравословни и безопасни
условия на труда
Атанас Митков Петров – специалист безопасни
условия на труд, електроинженер – ел. машини
и апарати.
Николай Петков Андреев – специалист по
здравословни и безопасни условия на труда и
трудови злополуки.
Росен Велков Ганчев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови
злополуки.
Преводачи
Женя Радославова Шамис – превод от иврит.
Лицензирани оценители на земеделски земи
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване;
икономист-счетоводител.
Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния
процес при всички видове строително-монтажни
работи, пожаротехнически експертизи, строителен
инженер В и К.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител
на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически
експертизи по оценка на готова селскостопанска
продукция; допуск ниво „Секретно“.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
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Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер-земеустроител.
Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на
земеделски земи, гори и имущество.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист
по строителството.
Десислава Стойчева Стоева – оценител на
земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по
строителството.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител
на частни земеделски земи, гори и имущество.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров – инженер по
горско стопанство, оценка на гори и земи от
горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов -счетоводство,
оценител.
Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Димка Неделчева Попова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството.
Еленка Илиева Бешковска – агроном.
Елеонора Йорданова Трифонова – съдебносчетоводен експерт, оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на
търговски предприятия и вземания.
Лена Христова Тодорова – електроинженер.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева – счетоводство.
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Марин Михайлов Михайлов – икономист по
промишлеността.
Милка Георгиева Купенова – стокознание,
оценител.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
земеделски земи.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер „Хидромелиоративно строителство“.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими
вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; икономист-счетоводител, допуск
ниво „Секретно“.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на
земеделски земи, геодезист.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство.
Юлия Христова Попова – инженер-земеустроител.
Специалисти във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения
Адриан Михайлов Велчев – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ
към фирмените отделения; лицензиран оценител
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Бисер Николов Атанасов – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски (апорт) по
чл. 72 ТЗ към фирмените отделения; лицензиран
оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
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Бойка Славейкова Могиларова – машинен
инженер, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
оценка на непарични вноски по чл. 72; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова – техник геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Диана Добрева Велинова – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 ТЗ.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
на търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов – икономика на
промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения.
Ми л ка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник; оценка на непарични вноски по чл. 72.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител на недвижими имоти.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически
експертизи.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител
на недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
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Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Лицензирани оценители на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански
машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на
недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар;
икономист-счетоводител; допуск ниво „Секретно“.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи,
свързани с поземлената реформа и § 4 ЗСПЗЗ;
съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова – съдебно-строителни технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер – земеустройство.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Галинка Вълканова Георгиева – строителен
техник.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник;
оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения
и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова – оценител
на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
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Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, на земеделски земи и на цели
държавни и общински предприятия, експертоценител на машини и съоръжения – активи.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими
имоти, земеделски земи и на цели държавни и
общински предприятия.
Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник;
оценка на недвижими имоти и непарични вноски
по чл. 72 ТЗ.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер земеустройство.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения,
на търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Костадин Любомиров Михайлов – оценител
на недвижими имоти и строителство, оценка на
финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и
енергийна ефективност.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Лидия Славчева Капламаджиева-Димова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
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фирмените отделения, оценител на недвижими
имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен
техник, независим оценител на недвижими имоти.
Марин Михайлов Михайлов – оценител на
недвижими имоти.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми лка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Наталия Иванова Стефанова – оценител на
недвижими имоти.
Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев – оценка на недвижими
имоти, строителство и архитектура, цени и ценообразуване на строителството.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Николай Стоянов Стоянов – оценител на
недвижими имоти.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строително-технически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти.
Петка Димитрова Христова – оценител на
недвижими имоти и цели предприятия.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
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Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически
експертизи.
Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти.
Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
недвижими имоти.
Румяна Пейчева Неделчева – оценител на
недвижими имоти.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
педагог.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител
на недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – хидромелиоративно строителство.
Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов Капинчев – недвижими имоти.
Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво
„Секретно“.
Стилиана Любчева Радева-Свракова – оценител на недвижими имоти.
Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебносчетоводни експертизи и оценител на недвижими
имоти.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Начева Николова – специалист геодезия, картография, кадастър; строителен техник
по специалността строителство и архитектура,
специалист по прилагане на ЗУТ.
Юлия Христова Попова – инженер земеустроител.
Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове
Адреан Славчев Вълчев – специалист – воден
транспорт и експертизи по щети в морското
застраховане.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административнонаказателна дейност – ПТП
и отчет на водачи.
Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Людмил Владимиров Стоянов – кет ъринг
логистика, обслужване на борда на самолетите.
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Нено Белчев Белчев – професионален художник.
Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс
и реклама, бизнес комуникации.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки,
промишлен дизайн, патенти за изобретения и
полезни модели.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Русанка Иванова Неделчева – специалист по
механична технология на дървесината.
9130
960. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния съд – Добрич, и Административния
съд – Добрич, към Апелативния съд – Варна,
за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, дактилоскопска
експертиза.
Веселин Русев Колев, експерт-криминолог.
Атанас Енчев Стойчев, графически експертизи
на почерк и подпис, техническо изследване на
документи за извършени поправки в тях.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, трасологически експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
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Ценко Маринов Цачев, ел.снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, балистични експертизи.
Емил Ангелов Атанасов, учител по биология
с втора специалност химия, графически експертизи, техническо изследване на документи,
трасологични, балистични експертизи.
Ценко Маринов Цачев, ел. снабдяване и ел.
обзавеждане, графически експертизи, техническо
изследване на документи, трасологични, балистични експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
Енчо Илиев Христов, техник със средно образование, ДВГ.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Атанас Енчев Стойчев, експертизи на външни
признаци на човека (портретни експертизи).
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Димитър Георгиев Димитров, съдебен
лекар, телесни повреди, болестни състояния в
областта на медицината, експертизи по писмени
данни, установяване концентрация на алкохол в
кръвта, установяване загуба на трудоспособност,
полови престъпления.
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, със
специализация вирусология.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
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Д-р Росица Дим и т рова Ива нова-Колева,
психиатър.
Д-р Маргарита Станчева Новоселска, психиатър.
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
Д-р Галина Трифонова Ангелова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Тодорка Матеева Турнова, психолог, медицинска психология и педагогичееска рехабилитация.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Маргарита Станчева Новоселска, психиатър.
Д-р Росица Дим и т рова Ива нова-Колева,
психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
3.4. Съдебна експертиза на психично състояние
по писмени данни
Д-р Нягол Минчев Няголов, психиатър.
Д-р Жулиета Иванова Николова, психиатър.
Д-р Маргарита Станчева Новоселска, психиатър.
Д-р Росица Дим и т рова Ива нова-Колева,
психиатър.
Д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, психиатър.
Д-р Надежда Димитрова Йорданова, психиатър.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Елена Иванова Йорданова, счетоводство на
търговски дружества, съдебен експерт-счетоводител, митнически служител и брокер.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Елена Йорданова Целяшка, икономика на
строителството, икономически и счетоводни
експертизи.
Красимир Дончев Димитров, счетоводство
и контрол, оценка на машини и съоръжения в
електротехническата и електронната промишленост и автотранспорта.
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, иконо-
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мист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Христина Атанасова Петрова, стопанско управление, съдебно-счетоводен експерт.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Емилия Радева Георгиева, икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, икономистсчетоводител.
Маргаритка Иванова Вълчева, икономистсчетоводител.
Радослава Цветкова Сталянова, икономистсчетоводител.
Соня Димитрова Георгиева, икономист-счетоводител, икономика на селското стопанство.
Румяна Митева Джонова, икономист, маркетинг и мениджмънт.
Даниела Михайлова Панайотова, икономистсчетоводител.
Яна Данчева Велева, икономист-счетоводител.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Виолета Димитрова Деветакова, маркетинг и
мениджмънт, магистър по стопанско управление,
дипломиран експерт-счетоводител.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Веселин Георгиев Вичев, икономист по МТС,
оценка на недвижими имоти.
Петър Димитров Петров, икономист, икономика и управление на търговията, експерт-оценител
на дълготрайни материални активи и оборотни
средства.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Стефан Божков Илиев, математика и физика,
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
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Пламен Иванов Маринов, икономика и управление на строителството, оценка на недвижими
имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Нина Георгиева Ставрева, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника, оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Галина Михайлова Димитрова, финанси, оценка на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество.
Христина Атанасова Пет рова, стопанско
управление, финансово-икономически експерт.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Веселка Василева Петкова, икономика и
организация на вътрешната търговия, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт,
структурни фондове на ЕС, финансиране на
проекти по оперативни програми, разработване
и управление на проекти по програми на ЕС.
Галина Филева Недева, икономика и управление на АПП, специалист съдебно-счетоводни
експертизи.
Галина Митева Колева, икономист по промишлеността, експерт съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Недка Георгиева Сърбова, икономист-финансист.
Гюнюл Февзиева Ферад, магистър по икономика, счетоводен мениджмънт в търговските
дружества.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителството.
Петър Андреев Енев, икономист по туризма.
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Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения, оценка
на недвижими имоти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Петър Господинов Петров, застраховане и
социално дело.
Гинка Иванова Вълкова, икономист-счетоводител, организация и управление на търговската
дейност.
Георги Атанасов Борисов, икономист-счетоводител.
Дарина Димитрова Дойчева, икономист по
вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт,
одиторски стандарти.
Светла Стоянова Илиева, икономист по вътрешна търговия, съдебно-счетоводен експерт.
Мими Иванова Атанасова, икономист, финансов мениджмънт, оценител на оборотни и
дълготрайни материални активи, експерт по
финансово-данъчни проблеми.
Мария Недялкова Славкова, електроинженер,
оценка на цели и общински предприятия, оценител на недвижими имоти.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Геновева Канева Стоянова, икономист-счетоводител, съдебно-счетоводен експерт.
Петър Димитров Петров, икономика и управление на търговията, икономист-счетоводител.
Стою Атанасов Станев, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, сертификат за оценител на машини и съоръжения,
активи – дви ж имо иму щество, методологи я,
проблеми и аспекти.
Станислав Димитров Недев, икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Стефка Иванова Мавродиева, инженер – механично уредостроене, патентен специалист, оценител на машини и съоръжения, на декоративно
изкуство, дизайн, недвижими имоти, паметници
на културата, права на интелектуална и индустриална собственост.
Ивко Пенков Иванов, инженер-дефектоскопист, диагностика на разрушени, фалшифицирани и дефектни конструкции, прекъсване на
ел. проводници при кражби, трудови и битови
злополуки, електротермично прекъсване на ел.
проводници при пожари, корозионни и деформационни разрушения, повреди на идентификационни
номера, производствени аварии на съоръжения
с повишена опасност.
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Христо Райнов Минчев, инженер – далекосъобщителна техника, оценител на машини и
съоръжения, на цели търговски предприятия.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер
ССТ, оценител на недвижими имоти и машини.
Пенка Йоргова Маринова, машинен инженер,
технология на машиностроенето.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер – промишлено и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Георги Ангелов Костов, техник със средно
образование, геодезия и картография, оценка на
недвижими имоти и земеделски земи.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Петра Колева Маринова, инженер-геодезист,
картография, фотограметрия.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Антония Бориславова Стефанова, инженергеодезист.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Павлина Димитрова Гандева, икономист-счетоводител, счетоводен мениджмънт на търговски
дружества, машинен инженер – технология на
машиностроенето и металорежещи машини,
оценка на машини, съоръжения, активи.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Мариана Димитрова Андонова, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавежда-
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не, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
Диян Николов Тончев, електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тони Петров Тонев, машинен инженер, технология и организация на автомобилния транспорт,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
ремонт и експлоатация на машинно-тракторния
парк.
Николай Атанасов Николов, машинен инженер, ремонт и експлоатация на автомобилна
техника и двигатели с вътрешно горене.
Венелин Георгиев Андреев, машинен инженер,
автоексперт-оценител.
Митко Илиев Димитров, преподавател-инструктор.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт-оценител.
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Енчо Илиев Христов, техник – ДВГ.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петър Тихомиров Смоков, машинен инженер – технология на металите и машиностроене,
оценител на машини и съоръжения, на търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти,
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за автоексперт-оценител.
Веселин Генов Чолаков, инженер – електроснабдяване и ел. обзавеждане, пълна проектантска
правоспособност – електрическа.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радио
електронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти.
Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено
и гражданско строителство, конструкции.
Емил Стефанов Жечев, машинен инженер,
оценка на транспортни средства.
Тон и Пе т р ов Тонев, ма ш и нен и н женер,
технология и организация на автомобилния
транспорт, оценител на оборотни и дълготрайни
активи, ремонт и експлоатация на машиннотракторния парк.
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Иван Колев Колев, машинен инженер, селскостопанско машиностроене, оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Иван Николов Тодоров, машинен инженер.
Ангел Георгиев Даскалов, машинен инженер – ДВГ, оценка на машини и съоръжения в
сферата на транспорта и металорежещите машини.
Недко Лазаров Стоянов, механизация на селското стопанство, международни икономически
отношения, оценка на търговски предприятия и
вземания, на недвижими имоти, на земеделски
земи, автоексперт оценител.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Катя Василева Прашинкова-Димитрова, електроинженер, ел. машини и апарати, свързани с
електроенергийната система, оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническата
промишленост.
Детелина Антонова Иванова, машинен инженер, топлоенергетика и ядрена енергетика, обследване за енергийна ефективност на промишлени
системи, обследване за енергийна ефективност и
сертифициране на сгради, работа с газови съоръжения и инсталации, учител – машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Георги Станчев Георгиев, инженер – електроакустика и ултразвукова техника, фоноскопска и
видеоскопска експертиза.
Мариян Радев Няголов, радиоинженер, радиоелектронни системи и комплексни средства за
управление на подвижни обекти, фоноскопска и
видеоскопска експертиза.
Цанко Йорданов Цанев, инженер по радиоелектроника.
Борис Руменов Антипов, магистър по електроника, микроелектроника.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Янка Костадинова Димитрова, техник-геодезист, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Донка Георгиева Михайлова, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
Йорданка Бончева Тодорова, оценка на недвижими имоти, техник със средно образование – геодезия и картография.
Валентина Петрова Димитрова, строителен
техник, оценка на недвижими имоти.
Радка Василева Николова, строителен техник,
оценка на недвижими имоти.
Таня Василева Събева, промишлено и гражданско строителство, конструкции на сгради и
съоръжения.
Анна Енчева Василева, архитектура, оценка
на други активи (архитектурни паметници на
културата и интериор).
Веселин Георгиев Атанасов, геодезия, фотограметрия, картография.
Нела Петрова Ангелова, промишлено и гражданско строителство.
Стоянка Ангелова Спасова, промишлено и
гражданско строителство.
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Ивайло Петров Иванов, инженер промишлено
и гражданско строителство, конструкции.
Костадинка Добрева Георгиева-Петрова, инженер – промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти.
Костадин Христов Батанов, инженер-земеустроител, оценка на недвижими имоти, земеделски
земи, магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, дейности по кадастър.
Ана Славова Коларова, строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
проектант-конструктор.
Стоянка Ганчева Циброва, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
оценка на недвижими имоти, проектант, експертоценител на оборотни и ДМА, оценител на земеделски земи, оценител на машини и съоръжения.
Румен Борисов Чифликчиев, експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Димитрина Иванова Трифонова, техник със
средно образование – геодезия и картография,
оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Нели Димитрова Василева, машинен инженер,
оценка на недвижими имоти.
Пенка Христова Митева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения.
Атанас Йорданов Николов, електроинженер,
оценка на недвижими имоти, на СМР, земеделски
земи, на машини и съоръжения, на електронни
изделия, компютри, земеделска техника.
Галя Петрова Генова, строителен техник,
строителство и архитектура, оценка на инвестиционен проект.
Славка Йорданова Атанасова, среден техник – водно строителство, оценка на инвестиционен проект.
Огнян Каменов Горанов, архитект.
Златка Стоянова Илиева, техник със средно
образование, оценител на недвижими имоти.
Стойко Пенчев Керванов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство, пълна
проектантска правоспособност – конструктивна
организация и изпълнение на строителството.
Мария Иванова Хадживасилева, геодезист,
регулации, кадастър, ЗУТ, картография, оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Иван Димитров Желязков, строителен инженер – геодезия, фотограметрия и картография,
инженер-геодезист, ограничена проектантска
правоспособност – част геодезия.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Петър Иванов Иванов, пожарна и аварийна
безопасност.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Кирил Велинов Нинчев, инженер – технолог
по ХВП, технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство
на комбинирани фуражи, експерт по европейско
техническо законодателство и контрол за безопасност и качество, оценка на машини и съоръжения.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Велико Вичев Великов, инженер-химик, технология на пластмасите, експерт по опазване на
околната среда.
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Кирил Стоянов Стоянов, доктор по химия,
химически продукти, технологии, процеси и
покрития, електрохимични процеси и покрития,
анализи и изпитвания за установяване съответствието на различни материали и изделия съгласно
изискванията на нормативни документи.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Галин Йовчев Марчев, магистър – ветеринарна
медицина.
Галина Михайлова Димитрова, зооинжинер.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мирослав Иванов Кулев, инженер-агроном.
Кирил Велинов Нинчев, инженер-технолог,
технология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството, производство на
комбинирани фуражи, експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност
и качество, оценка на машини и съоръжения.
Мариана Недкова Иванова, инженер-агроном,
оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Здравка Ангелова Дейкова, инженер по горско
стопанство, сертификат за оценител на поземлени имоти в горски територии, регистрирана
в публичния регистър на физическите лица за
упражняване на лесовъдска практика.
9. Клас „Други съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Галина Михайлова Димитрова, музейно дело.
Несрин Хасанова Якубова, специалист по
турска филология и преподавател в СОУ, преводи
от и на турски език.
Дорота Данута Чобанов, преводи от и на
полски език.
Хинчо Михалев Хинев, преводи от и на румънски език.
Малвина Валентиновна Бъчварова, преводи
от украински на български език и от руски на
български език.
Илия Тодоров Димитров, български и руски
език, преводач от английски и руски език на
български език.
Мая Иванова Кичева, доктор по биохимия,
ДНК анализ и идентификация.
Димитричка Иванова Габровска, педагогика
на обучението по български език и немски език,
немска филология, преводи от и на немски език.
Катя Василева Прашинкова-Димитрова, преводи от и на немски език.
9113
60. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен
район на Окръжния съд – Разград, и Административния съд – Разград, към Апелативния
съд – Варна, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, графолог,
експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, експерт-криминалист.
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Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерткриминалист.
Драгомир Хубанов Соколов, графолог, експерт-криминалист.
Здравко Илиев Атанасов, графолог, експерткриминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Бисер Росенов Симеонов, онколог, вътрешни
болести.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Еленка Стоянова Георгиева, педиатър.
Иван Атанасов Киселов, пневмолог и фтизиатър.
Иван Димитров Петров, ортопед.
Красимир Ангелов Манолов, патологоанатомия.
Мария Пеева Иванова, анестезиолог.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ.
Николай Върбанов Башаков, стоматолог, хирургия, терапия, ортопедия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) анализ.
Румен Ангелов Русанов, вътрешни болести
и хематолог.
Стефан Петров Димов, кардиолог.
Тодор Стоянов Минчев, съдебна медицина.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Владимир Иванов Заимов, психиатър.
Диана Петрова Киселова, психиатър.
Мадлена Димитрова Борисова, психиатър.
Петър Дончев Вълканов, психиатър.
Татяна Аврамова Костова, психолог.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Даринка Кирилова Стефанова, психолог.
Иълдъз Сабахатин Мехмед, психолог.
Полина Петрова Вълчева, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Боян Василев Минев, счетоводна отчетност.
Вяра Христова Димова, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и
контрол, икономика на туризма.
Димитричка Грозева Манчева, икономистсчетоводител.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счетоводител, оценител на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство
и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна отчетност.
Иринка Иванова Методиева, счетоводна отчетност.
Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна
отчетност, данъчно производство.
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Милен Александров Стефанов, счетоводство
и контрол, оценител на недвижими имоти.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и
контрол.
Светлана Цветанова Павлова, дипломиран
експерт-счетоводител, физика на твърдото тяло,
химия и технология на полимерите и полимерните материали.
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство
и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и управление на строителството.
Юлия Петрова Пенева, счетоводство и контрол,
дипломиран експерт-счетоводител.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи и подобрения върху
тях, на цели предприятия и обособени части, недвижими имоти, машини и съоръжения, активи,
инвестиционни проекти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Боян Димов Байчев, счетоводство и контрол.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчетност.
Данчо Минов Йорданов, икономика на индустрията, финанси, оценка на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество, експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи, международни проекти.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Йордан Петров Йорданов, икономика и организация на материално- техническото снабдяване.
Кремена Цонева Неделчева, финанси.
Мария Атанасова Тасева, икономика на индустрията, стопански и финансов контрол.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрно
промишлено производство, икономика, отчетност
и планиране на селското стопанство; оценка на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Николинка Тенева Цекова, счетоводна отчетност.
Петър Димитров Петров, икономика на търговията.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична администрация и машинен инженер.
Благомир Дончев Григоров, хидромелиоративно строителство, оценка на машини и съоръжения,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на недвижими имоти.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер,
лиценз за оценка на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Горка Иванова Косева, механична технология
на дървесината, счетоводна и правна дейност на
фирмата.
Димитър Павлов Димитров, икономист по
промишлеността, ел. снабдяване на промишлено
предприятие.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и
ел. обзавеждане.
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Ивко Пенков Иванов, технология на металите
и металообработващата техника.
Лъчезар Антонов Антонов, машинен инженер.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини
и съоръжения, на цели държавни и общински
предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството
ISO–9001, сертификатор на системи за управление
на качеството по стандарт ISO–9001.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Банко Георгиев Димитров, автомобили, трактори, и кари.
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели
с вътрешно горене, автоексперт-оценител, експерт – оценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно
горене.
Иван Симеонов Витанов, двигатели с вътрешно горене.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петранка Колева Неделчева, специалист по
биотехнологии, екология и техника за опазване
на околната среда.
Севджан Бехчет Кърджалъ, транспортна техника, експлоатация на жп транспорт, преподавател – инструктор на водачи на МПС.
Христо Димитров Василев, органична химия,
технология на лекарствени, природни органични
вещества, растежни стимулатори и регулатори,
експерт на ADR – превоз на опасни товари.
5.4. Съдебна строително-техническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и
гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти,
замеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Емилия Цонева Георгиева-Михайлова, промишлено и гражданско строителство.
Илиян Гецов Илиев, геодезия, фотография и
картография.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
К амен Дим и т ров И л иев, п ром иш лено и
гражданско строителство, икономика на строителството.
Красимир Костов Кръстев, земеустройство.
Милчо Христов Маринов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Ленко Христов Филипов, пътно строителство
и мостове, оценител на недвижими имоти, оценител на машини и съоръжения в сферата на
селското стопанство, оценител на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
изготвяне и управление на проекти, ограничена
проектантска правоспособност.
Христомир Великов Панайотов, геодезия,
фотограметрия и картография.
5.5. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна
техника и безопастност.
Ради Христов Ганев, КЩ, инженер по боеприпаси и химия на взривните вещества, инженернотехническа, РАВ.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Станка Русева Антова, ветеринарна медицина.
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Стефка Тодорова Тодорова, ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженерство, полевъдство.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Галена Недкова Радославова, съдебни култу рно-художествени експертизи на движими
паметници на културата.
9173
61. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния
съд – Силистра, и Административния съд – Силистра, при Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Иван Димитров Вълев, експерт-криминалист.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Теодор Иванов Иванов, патолог.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Константин Попов, акушер-гинеколог.
Д-р Веселин Велинов Пенев, акушер-гинеколог.
Д-р Любомир Минков Минков, акушерство
и гинекология.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.4 Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Борис Петров Шахов, молекулярен биолог.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, вирусолог.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Д-р Вилияна Цончева, невролог.
Д-р Росица Колева Дучева, очен лекар.
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Д-р Петър Светозаров Дончев, ортопед.
Д-р Тодор Христов Дюлгеров, ортопед.
Д-р Сашко Йорданов Симеонов, хирург.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Пламен Николов Краев, психиатър.
Д-р Любка Донева Мандева психиатър.
Д-р Милена Симеонова Русчева, съдебен
психиатър, анестезиолог, интензивен терапевт.
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Албена Пенчева Вълкова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Диана Георгиева Владимирова, счетоводство
и контрол.
Стоянка Иванова Иванова, счетоводство и
контрол.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Петър Валентинов Станчев, счетоводител.
Виолета Йорданова Малчева, икономист.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Павлин Русев Панев, счетоводство и контрол.
Надка Йорданова Маринова, аграрен икономист.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Полина Димитрова Кавръкова, икономист.
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка
на недвижими имоти и земеделски земи.
Емил Георгиев Маргаритов, икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност.
Керанка Василева Георгиева, икономист, счетоводство и контрол.
Михаил Станев Жеков, икономист.
Стефан Дончев Стефанов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Стоян Русев Стоянов, икономист.
Петко Георгиев Петков, икономист-счетоводител.
Румяна Иванова Капинчева, икономист-счетоводител.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Пиер Аркадиев Петров, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Ивайло Станев Тодоров, аграрен икономист.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител земеделски земи.
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Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Кремена Петрова Димитрова, икономист по
търговска дейност.
Петър Димитров Петров, икономист-счетоводител, съдебен експерт по финансови и икономически експертизи, експерт-оценител на ДМА
и оборотни средства.
Свилен Георгиев Пейчев, икономист-финансист.
Теодора Петрова Драгнева, икономист по
строителство.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Невянка Георгиева Тодорова, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер,
оценка на машини и съоръжения.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Руси Гецов Русев, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ при РУ „А. Кънчев“.
Росен Петров Иванов, доцент в катедра „Автомобили, трактори и кари“ – РУ „А. Кънчев“.
Живко Русинов Гелков, гл. асистент катедра
„Транспорт“ – РУ „А. Кънчев“.
Митко Димитров Маринов, гл. асистент, катедра „Транспорт“ при РУ „А. Кънчев“.
Евгени Иванов Димитров, гл. асистент в катедра „Физика“ – РУ „А. Кънчев“.
Добрин Малчев Жеков, машинен инженер,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“.
Илияна Кънева Жекова, машинен инженер.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Марин Кирчев Каравасилев, машинен инженер, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Владимир Георгиев Атанасов, електроинженер.
Петър Николаев Петров, инженер по транспорта.
Венелин Димитров Велев, машинен инженер.
Красимир Павлов Апостолов, машинен инженер.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Минка Трендафилова Атанасова, стопанско
управление, инженер по радиоелектроника.
Йордан Петков Йорданов, машинен инженер
и графолог.
Явор Тодоров Георг иев, машинен ин женер – транспортна техника и технологии.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на машини и съоръжения.
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5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – В и К.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Мариана Георгиева Николова, строителен
инженер.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Мариана Илева Станчева, инженер – геодезист, земеразделяне.
Весела Димитрова Думанова, икономист,
строителен инженер.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Дамяна Вълканова Вълканова, инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи,
оценка на недвижими имоти.
Атанаска Стодева Айдемирска, архитект.
Мария Друмева Николова, архитект.
Петър Тодоров Василев, строителен инженер.
Свилен Георгиев Пейчев, инженер-технолог,
оценка на недвижими имоти.
Стоян Златев Златев, геодезист.
Станоя Николова Ганева, технически инженер,
оценител на недвижими имоти.
Йорданка Христова Иванова, архитектура и
строителство.
Росица Николова Божкова, машинен инженер,
топлинна и масообменна техника.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа
6.2. Съдебно-зоологическа
6.3. Съдебно-микробиологична
6.4. Съдебно-ентомологична
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Христо Милков Христов, ветеринарен
лекар.
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8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Мариана Илева Станчева, инженер – геодезист, земеразделяне.
Марин Ников Маринов, аграрна икономика,
оценител на земеделски земи.
Валерий Стоянов Стоянов, икономист, оценител на зем. земи и недвижими имоти.
Николай Илиев Илиев, фермерство, оценител
на стопанско имущество.
Жулиета Николайчова Димитрова, икономист,
оценител на земеделски земи.
Янка Иванова Алинска, строителен инженер,
оценител на земеделски земи и недвижими имоти,
маркетинг и мениджмънт.
Надежда Тодорова Иванова, инженер, оценител
на машини и съоръжения, недвижими имоти.
Маргарита Асенова Жекова, икономика на
строителството, оценител на недвижими имоти.
Михаил Станев Жеков, оценител на земеделски земи.
Велико Стефанов Йорданов, ел. инженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи
и насажденията върху тях, оценител на машини
и съоръжения.
Боян Славов Шарбанов, агроном.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Ирена Тодорова Мърова, педагог.
Христина Николова Георгиева, строителен
инженер – В и К.
Огнян Костов Савянов, инженер по горско
стопанство.
Евгени Върбанов Аврамов, технология и управление на транспорта.
Михаил Станев Жеков, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани
или непреобразувани в търговски дружества.
Айгюл Мехмедова Ахмед, преводач от турски
език.
Стефан Дончев Стефанов, валутен и митнически контрол, финансов анализатор.
Д-р Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен химик, молекулярна биология.
Иван Вълев Карастоянов, машинен инженер,
охрана на труда.
9175
96. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Търговище, и Административния съд – Търговище, към Апелативния
съд – Варна, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Па на йо т В ла д и м и р ов Пе т р ов, Т ърг овище – експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
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2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Дарин Иванов Димитров, Търговище – гинеколог.
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат
на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
здраве“
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
Д-р Анка Петрова Атанасова, Търговище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
Ирина Йорданова Вълчева, Търговище – магистър по психология, психотерапевт.
Боряна А лексан д рова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент,
доктор, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Нед ялко Николов Вла димиров, Търговище – икономист-счетоводител.
Мари я Георг иева Поп х ристова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стоян Колев Стоянов, Търговище – счетоводна
отчетност, общ и специализиран контрол.
Боян Костов Славов, Търговище – икономистсчетоводител.
М и лена Ва лен т и нова Пе т рова, Търг овище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт –  
счетоводство и контрол, финанси, банково и
застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Кирил Руменов Кирилов, Търговище – икономист-счетоводител.
Венета Петрова Иванова, гр. Попово, икономист.
Росица Георг иева Дими т рова, г р. Попо во – икономист.
Пламен Кирилов Пенчев, гр. Попово счетоводство и контрол, управление на корпоративни
финанси, трудовоправни, данъчно-осигурителни
и финансово-счетоводни експертизи и анализи.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Иванка Николова Вачкова, гр. Попово – икономист-счетоводител.
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Валентин Методиев Велчев, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Елена Банкова Цанкова, Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими
имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
Марианка Николаева Чакърова, Търговище – съдебно-счетоводни експертизи.
Даниела Иванова К арагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт –  счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Петър Димитров Стоицов, Търговище – икономист – съдебно-икономически експертизи.
Галина Донева Станчева, Търговище – икономист.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономистсчетоводител.
Румяна Христова Стоева, Търговище – икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Марийка Пенева Найденова, Търговище – икономист-финансист.
Донка Спасова Мирчева, гр. Попово – икономист-счетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Людмила Георгиева Николова, Търговище – оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и подобренията върху тях, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ,
ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане.
Деню Костов Славов, Търговище – строителен
техник, геодезист.
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Петър Петров Папуров, Търговище – строителен техник, геодезия.
Инж. Веска Досева Дилова, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Арх. Елена Георгиева Калева, Търговище – архитект.
Арх. Еленка Пенчева Колева, Търговище – архитект.
Инж. Христина Стефанова Йорданова, Търговище – строителен инженер, ПГС, оценка на
недвижими имоти.
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Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
Здравко Атанасов Енчев, Търговище – строителен инженер.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради
и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище – техник
по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, гр. Попово – строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
Ин ж. Йордан Пет ров А нгелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения.
Инж. Тодор Русев Камджалов, Търговище – ел.
инженер.
Инж. Йордан Събев Събев, Търговище – оценител на машини и съоръжения, икономист.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, гр. Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа
специалност.
Христо Михов Манев, Попово – техническа
специалност, геодезист.
Ванюша Антонова Станкова, гр. Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, гр. Попово – техническа специалност.
Анка Русева Динева, гр. Попово – техническа
специалност.
Инж. Иван Георгиев Иванов, Търговище – оценител на машини и съоръжения, активи –  движимо имущество.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника и
системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси
и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Вар
на – фрактодиагностика и съдебна техника и
съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична
експертиза и съдебна агротехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, гр. Попово – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на
недвижими имоти.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.
Мирослав А лександров Тошев, гр. Омуртаг – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, гр. Попово – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в
отдел „Графика“ на Художествена галерия „Никола
Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Вера Николаевна Кряколова, Търговище – педагог.
9174
961. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния съд – Шумен, към Апелативния
съд – Варна, за 2014 г.
I. Съдебно-икономически експертизи
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магист ър, специалност „Кооперативно
дело“, оценител на цели предприятия, недвижими
имоти, машини, съоръжения и автомобили.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“,
оценител на движимо имущество – машини и
съоръжения.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика
на търговията и вътрешен финансов контрол“,
икономист-счетоводител.
Христо Костадинов Христов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, счетоводни услуги на свободна практика,
икономически експертизи.
С у за на С а вева Недева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“, оценител на:
търговски предприятия и вземания; права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения; недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения; разрешение за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението в
промишлеността“, експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност „ОПУС“ и
квалификация икономист по строителството,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
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Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност „Икономика на промишлеността“, дипломиран експерт-счетоводител.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономист-счетоводител.
Делян Красимиров Димов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономист-счетоводител.
А нгел Пет ров А нгелов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, икономист-счетоводител.
Красимира Костадинова Иванова, висше образование – бакалавър, специалност „Математика
и икономика“, оценител на търговски предприятия, машини и съоръжения и автотехнически
експертизи.
Петър Димитров Петров, гр. Добрич, висше
образование, специалност „Икономика и управление на търговията“; съдебен експерт по финансови
и икономически експертизи, експерт-оценител на
ДМА и оборотни средства.
Галина Радкова Златева, висше образование – магистър, специалност „Финанси“, икономист-счетоводител.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магистър, специалност „Икономика и управление на промишлеността“, съдебно-счетоводни
експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономически експертизи.
Иванка Стоилова Стоянова, висше образование, магистър по специалността „Счетоводство
и контрол“; счетоводни експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономист-счетоводител – магистър по специалността „Счетоводна отчетност“; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, експерт по
финансово-икономически проблеми, оценител на
машини и съоръжения, на недвижими имоти, на
търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование,
специалност „Икономика и управление на индустрията“, икономически експертизи.
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление на
строителството“, съдебно-счетоводни, финансовоикономически и стокови експертизи; дипломиран
експерт-счетоводител.
Блага Енчева Ангелова; висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, икономист-счетоводител.
Петранка Енчева Тодорова; висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, икономистсчетоводител.
Николай Руменов Константинов, висше образование – бакалавър по специалност „Информатика“; магистър по специалност „Мениджмънт на
регионалното развитие“, магистър по специалност
„Счетоводство и контрол“; икономически счетоводни експертизи, технически – информационни
технологии и комуникации, други – оценка на
реализация и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Господин Ангелов Недев, висше образование – бакалавър, специалност „Икономика на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 5   

търговията“; магистър, специалност „Маркетинг“;
финансово-икономически и стокови експертизи.
Мая Петрова Йорданова, висше образование,
магистър по специалност „Финансов контрол“,
съдебно-икономически експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов, висше образование, специалност „Икономика и управление на
селското стопанство“; съдебна финансово-икономическа експертиза; трудов стаж по банково
дело 18 години.
ІІ. Съдебни инженерно-технически експертизи
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, автоексперт, оценител на машини и
съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование – магистър, специалности: „Счетоводство и
контрол“ и „Органична химия“, инженер-технолог, оценител на недвижими имоти, машини,
съоръжения и цели предприятия.
Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование – магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“,
оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Пет ър Стоянов Даулов; висше образование – магистър, специалност „Електротехника“,
електроинженер.
Пе т ко Гру дов Шарен ков, висше образо вание – магистър, инженер радиоелектронна
техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше педагогическо
образование, оценител на машини и съоръжения,
автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация на
производството“, оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен
инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографически – трасологични
ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, висше образование – магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител на оборотни
и дълготрайни активи.
Галя Стойчева Симеонова, висше образование – магистър, специалност „Съобщителна и
осигурителна техника и системи“, експерт по
телекомуникационни съоръжения и системи,
оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; недвижими имоти; земеделски
земи и подобренията върху тях; автотехнически
експертизи; обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Стоян Крайчев Крайчев; висше – магистър по
специалности „Счетоводство и контрол“ и „Радиоелектроника“, инженер по радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, средно медицинско
образование, специалност „Медицински фелдшер“,
Специализирана школа за експерт-криминалисти – Москва, експерт-криминалист, графологични
експертизи.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност „Технология
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на металорежещи и металообработващи машини“, машинен инженер – оценител на машини
и съоръжения.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело; автоексперт.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георг иев Пет ев, висше образование – магистър, специалност „Радиоелектронна
техника“, автоексперт-оценител.
Ивелин Петров Иванов; висше образование,
електроинженер, специалност „Светотехника и
източници на светлина“, електроенергиен системен оператор.
Стецко Дачев Арабаджиев; висше образование – инженер по експлоатация на АТТ; оценител
на машини и съоръжения.
Валентин Иванов Терзиев, висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно
горене“ – машинен инженер, вещо лице – съдебна
автотехническа експертиза.
Иван Димитров Радев, висше образование,
магистър по специалност „Корабни енерг. машини
и механизми“ – машинен инженер, автоекспертоценител, автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше образование, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, електроинженер.
Ивайло Георгиев Серафимов; висше образование, специалност „Автоматизация на производството“, инженер по електроника и автоматика;
инженерно-технически и стокови експертизи; 7
години трудов стаж в областта на: енергетиката,
електротехниката, отчитане и пласмент на ел.
енергия, безопасност на труда при работа с ел.
ток; 6 години трудов стаж в областта на логистиката, материални запаси, оценка на електроматериали, транспорт, отчитане и продажба на
черни и цветни метали за скрап, отчитане на
вредни и опасни отпадъци.
Емил Ангелов Атанасов; висше образование,
специалност „Биология и химия“, „Независима
лаборатория за криминалистически изследвания“ – Варна; експерт по всички видове криминалистически експертизи – почеркови (графически),
техническо изследване на документи, трасологически, балистически.
Ценко Маринов Цачев; висше образование,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“, електроинженер; „Независима лаборатория
за криминалистически изследвания“ – Варна;
експерт по всички видове криминалистически
експертизи – почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологически,
балистически.
ІІІ. Съдебни строително-технически експертизи
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше
образование – магист ър, специа лност „Промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции“ – строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Сотир Иванов Сотиров, висше образование  – магистър, строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“,
оценител на недвижими имоти и цели предприятия.
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Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
строителство“, строителен инженер, оценител на
недвижими имоти.
Пет ър Павлов Пекарек, висше образование – магистър, специалност „Геодезия, карто
графия и фотограметрия“, геодезист, дейности
по кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование магистър – специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, инженер-геодезист, дейности по
кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер,
оценител на земеделски земи, подобренията и
трайните насаждения върху тях.
Жул и я н Д и мов Желев, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност „Геодезия и картография“,
инженер – геодезист, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Виолина Любомирова Гичева, висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности по
кадастъра.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
висше образование – магист ър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, втора специалност „Счетоводство и
контрол“, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство и оценител на недвижими имоти.
Анна Цветанова Миланова, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – технология“, строителен инженер промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно и
пътно строителство“, главен специалист – пътно
строителство, експерт по пътно строителство и
оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, висше образование, строителен инженер по транспортно
строителство.
Николинка Кръстева Митева, средно специално образование, специалност „Архитектура и
строителство“, строителен техник.
Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж
34 г. в областта на геодезията, кадастъра и регулацията; магистър – инженер по специалност
„Геодезия, картография и земеустройство“; член
на КИИП, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; независим експерт към
МРРБ – ОПРР.
Пенка Василева Гърбева, висше образование – магистър, строителен инженер –   специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Иванка Радкова Борисова, висше образование – бакалавър, специалност „Строителство на
сгради и съоръжения“, строителен инженер.
Мара Савова Баръмова, висше образование – бакалавър, специалност „Геодезия“, с професионална квалификация инженер по геодезия.
Стефанка Илиева Димитрова, средно специално образование, специалност „Водно строителство“, среден техник.
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ІV. Съдебномедицински експертизи
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност „Патологоанатомия“.
Д-р Владимир Петков Владов, висше образование, специалности: 1. „Патологоанатомия“, 2.
„Съдебна медицина“.
Д-р Галин Стефанов Вачков, висше образование, специалност „Съдебна медицина“.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образование, специалност „Хирургия“.
Д-р Огнян Илиев Обретенов, висше образование, специалности: 1. „Хирургия“, 2. „Детска
хирургия“.
Д-р Стоян Атанасов Домусчиев, висше образование, специалност „Урология“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование, специалност „Детски болести“.
Д-р Гинка Александрова Иванова, висше образование, специалност „Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование,
специалност „Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“,
2. „Неонатология“.
Д-р Събина Баева Граматикова, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“, 2.
„Неонатология“.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образование, специалност „Нервни болести“.
Д-р Милена Ненова Симеонова, висше образование, специалност „Нервни болести“.
Д-р Сава Иванов Савов, висше образование,
специалност „Нервни болести“.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше образование, специалности: 1. „Анестезиология и
реанимация“, 2. „Токсикология“, 3. „Клинична
токсикология“.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше образование, специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образование, специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Пламен Петров Николов, висше образование, специалност „Анестезиология и реанимация“.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образование, специалност „Физиотерапия, рехабилитация
и курортология“.
Д-р Красимир Живков Бозов, висше образование, специалност „УНГ“.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше
образование, специалност „УНГ“.
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, специалност „УНГ“.
Жулиета Иванова Витанова-Узунова, висше
образование, специалност „Медицинска радиология“.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, висше образование, специалност „Молекулярна и функционална
биология“, биохимик – клиничен химик, специалист в областта „ДНК анализ и идентификация“,
съдебномедицински експертизи за установяване на
родителски произход и идентификация на човек.
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
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специалист в областта на ДНК анализи, съдебномедицински експертизи за установяване на
родителски произход и идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, висше образование – магистър по специалност „Молекулярна биология“;
експерт в областта на ДНК анализа, съдебномедицински експертизи за установяване на родителски
произход и за идентификация на човека.
V. Съдебна експертиза на психичното състояние
Д-р Соня Величкова Николова; висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; специалист по съдебна психиатрия.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“–
психиатър.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование по
медицина, специалност „Психиатрия“, психиатър.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Изабела Владкова Коларова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър.
Наташа Иванова Станева, висше образование
по философия, специалност „Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, клиничен
психолог.
Катя Красимирова Крумова, висше образование – магист ър, специалност „Социална
психология“.
Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше
образование – магистър, специалност „Психология и философия“.
Иванка Иванова Петрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“ – психолог, на свободна практика.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование,
специалност „Психология“.
Красимира Стефанова Тодорова, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Севджихан Ахмедова Еюбова, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Маргарита Станкова Браилска, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Доц. д-р Ирена Иванова Левкова, преподавател
по психология, 26 г. трудов стаж в областта на
психологичната диагностика.
Силвия Йорданова Шопова; висше образование, специалност „Психология. Социална психология“; съдебна експертиза на психичното здраве.
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VІ. Съдебни селскостопански експертизи
Магдалена Колева Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Растителна
защита“, агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование,
специалност „Зоотехника“, зооинженер, оценител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше образование, специалност „Животновъдство“, доктор
по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“, оценител на стопанско имущество.
Или я Генков Изворск и, висше образован ие – ма г ис т ър, спец иа л нос т „Ве т ери нарна
медицина“; ветеринарен лекар – главен експерт
идентификация на животните.
VІІ. Други съдебни експертизи
Иванка Славчева Пакиданска, висше образование – магистър, специалност „Текстилна техника“,
експерт по интелектуална собственост, оценител
на нематериални активи, оценител на дизайн и
художествени произведения.
Николай Руменов Константинов, бакалавър
по специалност „Информатика“; магистър по
специалност „Мениджмънт на регионалното развитие“, магистър по специалност „Счетоводство
и контрол“; икономически счетоводни експертизи, технически – информационни технологии
и комуникации, други – оценка на реализация
и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
9211
11. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Административния съд – Шумен, към
Апелативния съд – Варна, за 2014 г.
I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението
в промишлеността“.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност „Икономист по
строителството“.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магист ър, специалност „Кооперативно
дело“.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
търговията и вътрешен финансов контрол“.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 3

Валентина Николова Петрова, висше образование, специалност „Контрол и анализ на
фирмената дейност“.
Георги Дончев Петров, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Дарина Михайлова Генчева, висше образование – бакалавър, специалност „Икономика“.
Николай Руменов Константинов, висше образование по специалност „Счетоводство и контрол“
и по специалност „Информатика“.
Миглена Георгиева Маринова, висше образование – счетоводство.
II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование
по специалност „Органична химия“, квалификация инженер-технолог и висше образование – магистър по икономика, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Пе т ко Гру дов Шарен ков, висше образо вание – магистър, инженер радиоелектронна
техника.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация на
производството“.
Ин ж. Николай Йосифов Стоянов, висше
образование – магист ър, ин женер по горско
стопанство.
Галя Стойчева Симеонова, висше – магистър,
специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи“.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност „Технология на
металорежещи и металообработващи машини“.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър
по специалности „Счетоводство и контрол“ и
„Радиоелектроника“.
ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше – магистър, специалност „Транспортно строителство“.
Арх. Димо Иванов Марков, висше – магистър,
специалност „Архитектура“.
Жулиян Димов Желев, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Арх. Янка Иванова Янева, висше – магистър,
специалност „Архитектура“.
Атанас Рачев Орманов, специалност строителен техник – геодезист.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност „Геодезия и картография“.
Анна Цветанова Миланова, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“.
IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“.
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
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Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование
по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румен Георгиев Францов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узу нова,
висше образование по медицина, специалност
„Медицинска радиология“.
V. Разни
Петя Русева Янева, висше образование, специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Борислав Димитров Янев, висше образование,
специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Христина Кръстева Стоянова, висше образование, специалност „История“.
Светлана Венелинова Кавръкова, висше образование, специалност „Балканистика“.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образование, специалност „Ветеринарен лекар“.

Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образование – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Веселин Колев Григоров, висше – магистър,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Медицински
Д-р Веселин Койнов Койнов, висше образование – ортопедия и травматология.

Допълнение към утвърден списък на вещите
лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона
за съдебната власт за съдебен район на Административния съд – Шумен
Технически
Мурадик Мушех Мурадян, висше образование – магистър, специалност „Технология на
машини и метали“, и магистър по специалност
„НОПТУП“.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“.
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, вис
ше – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – конструкции“.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен
инженер-конструктор, комплексни фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографически – трасологични
ескпертизи.
Строителство, архитектура и геодезия
Петър Павлов Пекарек, висше – магистър,
специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“.
Росен Иванов Христов, висше магистър – специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“.
Лил яна Димит рова Янкова-Гай дарж иева,
висше образование – магист ър, специа лност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
и пътно строителство“.

Допълнение към утвърден списък на вещите
лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона
за съдебната власт за съдебен район на Административния съд – Шумен
Строителство, архитектура и геодезия
Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно техническо „Строителство и архитектура“.

Допълнение към утвърден списък на вещите
лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона
за съдебната власт за съдебен район на Административния съд – Шумен
Технически
Сузана Савева Недева, висше – магистър,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра в лен ие на
промишлеността“, оценител на търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения, разрешение за достъп до
класифицирана информация.
Венцислав Здравков Илиев, висше – магистър, специалност „Икономика и управление на
промишлеността“.
Медицински
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше – детски болести.

Допълнение към утвърден списък на вещите
лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона
за съдебната власт за съдебен район на Административния съд – Шумен
Икономически
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление
на строителството“, диплом от ИДЕС, София.
Димитър Запрянов Паунов, висше образование,
специалност „ОПУП“.
Петър Стоянов Даулов, висше образование,
специалност „Електроинженер“, удостоверение за
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен
университет, специалист по електроснабдяване
и електроенергия.
Допълнение към утвърден списък на вещите
лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона
за съдебната власт за съдебен район на Административния съд – Шумен
Технически
Ангел Стоянов Ангелов, висше образование,
магистър – инженер, специалност „Компютърни
системи и технологии“.
9212
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39. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.12.2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6318854
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2197242
Инвестиции в ценни книжа
19698447
Всичко активи:
28214543
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
10253722
Задължения към банки
7063308
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4418743
Задължения към други депозанти
1571366
Депозит на управление „Банково“
4907404
Всичко пасиви:
28214543
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.12.2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
31239
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1429792
Дълготрайни материални и
нематериални активи
159051
Други активи
9771
Депозит в управление „Емисионно“
4907404
Всичко активи:
6537257
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2659865
Други пасиви
56462
Всичко задължения:
2716327
Основен капитал
20000
Резерви
3717559
Неразпределена печалба
83371
Всичко собствен капитал:
3820930
Всичко пасиви:
6537257
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
37
3. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 30/2013 г. на
Висшия дисциплинарен съд Иван Димов Иванов – адвокат от Адвокатската колегия – Шумен,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок шест месеца.
65
4. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 1/2013 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – Монтана, Анна Миткова Кожухарова – адвокат от Адвокатската колегия – Монтана,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок дванадесет месеца.
66
47. – Военномедицинската академия – София,
на основание Заповед № 1228 от 16.12.2013 г. на
началника на академията обявява конкурс за зае-
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мане на академична длъжност доцент в Клиника
„Коремна хирургия“ на МБАЛ – София, Военномедицинска академия, по научната специалност
„Обща хирургия“, област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. „Медицина“, със срок за подаване на
документите 2 месеца от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурса и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА:
www.vma.bg. За повече информация: Учебно-научен
отдел: тел.: 9225973, 9225130.
73
19. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на редовни и
задочни докторанти – обучение, финансирано от
държавата, за учебната 2013/2014 г. в съответствие
с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на МС и Решение
№ 5 от 18.12.2013 г. на Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2.
автобиография; 3. диплома за висше образование
(образователно-квалификационна степен „магистър“
и приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурси. Срокът
за подаване на документи е 2 месеца от датата на
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Докторантура и академично
израстване“, тел: 0631/66-362.
Докторски програми

Обучение, финансирано от държавата
редовно задочно
2
1

Политическа икономия
Финанси, парично обращение, кредит и застраховка
(финанси)
5
1
(застраховане)
1
(социално дело)
1
1
(здравен мениджмънт)
1
1
Статистика и демография
1
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност
(счетоводство)
2
1
(анализ)
2
(контрол)
1
Приложение на изчислителната техника в икономиката
2
2
Световно стопанство и МИО
2
1
Планиране
2
2
Икономика и управление
(индустрия)
1
(търговия)
1
Социално управление
2
1
Маркетинг
3
1
Общо
26
15
17
18. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност“ (контрол) – двама,
за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ със срок 2 месеца от датата на
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обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в отдел „Докторантура и академично
израстване“, тел.: 0631/66-362.
16
33. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за доценти по: научна
специалност „Хидромелиоративно строителство“
(Мелиоративни помпени станции и Хидромелиорации и помпени станции) към катедра „Хидромелиорации“ – един със срок 2 месеца; научна
специалност „Обща, висша и приложна геодезия“
към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
15
27. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Факултета по електроника и автоматика в Пловдив за доцент в професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Системно програмиране“
за нуждите на катедра „Компютърни системи и
технологии“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи във филиала на
Техническия университет – София, в Пловдив, ул.
Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
9655
15. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за доценти по професионално
направление 3.6. Право: специалност „Административно право и административен процес“ – един;
специалност „Граждански процес“ – един; специалност „Международно право и международни
отношения“ – един, всички за нуждите на Юридическия факултет и всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uniruse.bg); подаване
на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел
„Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334,
тел. 082/888-455; 0882390043.
14
1. – Институтът за изследване на обществата и
знанието при БАН – София, обявява следните конкурси за академични длъжности: главни асистенти по:
специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Знание и
реалност: модели, методологии и евристики“ – един;
специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Социални
теории, стратегии и прогнози“ – един; специалност
„Социология“, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата за
нуждите на секция „Социален контрол, отклонения
и конфликти“ – един; специалност „Социология“,
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция
„Общество на знанието. Наука, образование и иновации“ – един; специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата за нуждите на секция „Общности
и идентичности“ – един; доценти по: специалност  
„Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Онтологически и
епистемологически изследвания“ – един; специалност
„Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Логически системи и
модели“ – един; специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата за нуждите на секция „Общество
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на знанието: Наука, образование и иновации“ – един;
професори по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата за нуждите на секция „Публични
политики и социални промени“ – един; специалност
„Философия“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „История на философските и научните идеи“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, София 1000, ул.
Московска 13А, тел. 02/980 90 86.
38
Софийският градски съд, търговско отделение,
VІ-6 състав, търговско дело № 7260/2013 г., на
основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от
събрание на кредиторите на „Олимпия“ – ООД,
ЕИК 110005331, проведено на 29.10.2013 г. по т.
д. № 465/2009 г. на СГС, ТО, VІ-7 състав, да се
явят на заседание на 21.01.2014 г. в 10 ч. по т. д.
№ 7260/2013 г. на СГС, ТО, VІ-6 състав, образувано
по жалба от „Олимпия“ – ООД, ЕИК 110005331,
срещу решения на събрание на кредиторите
на „Олимпия“ – ООД, от 29.10.2013 г. по т. д.
№ 465/2009 г. на СГС, ТО, VІ-7 състав. Заседанието
ще се проведе в Софийския градски съд, Съдебна
палата, бул. Витоша 2, София.
41

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Алианс Български командоси“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 8.03.2014 г.
в 11 ч. в зала „Музикална“ при ЦДНА – София
(Централен военен клуб – София), с адрес: София,
бул. Цар Освободител 7, редовно общо събрание на
сдружението при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета за дейността на УС на сдружението за
2013 г.; 2. приемане на доклада за финансовата
дейност на сдружението за 2013 г.; 3. промени в
състава на УС на сдружението; 4. разни. Регистрацията на членовете (делегатите) ще започне
от 10 ч. на 8.03.2014 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от устава
на сдружението събранието ще се проведе същия
ден в 12 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
19
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Ученически спортен клуб „Шампион“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на клуба на 14.02.2014 г.
в 18 ч. във Видин, ул. Пазарска 6, в заседателната зала на спортна зала „Фестивална“, при
следния дневен ред: 1. отчет на УСК „Шампион“
за изминалата 2013 г.; 2. утвърждаване бюджета
на УСК „Шампион“ за 2014 г.; 3. промени в ръководните органи на клуба; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
79
7. – Управителният съвет на сдружение „Хор на
учителките“, Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.03.2014 г. в 18 ч. в гр.
Добрич, Ресурсен център на МОН (бивш Дом на
учителя – Добрич), ул. България 11, при следния
дневен ред: 1. пререгистрация на сдружението; 2.
приемане на промени в устава на сдружението; 3.
избор на нов УС на сдружението; 4. избор на нов
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контролен съвет; 5. приемане на нови членове.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3
1. – Управителният съвет на ФК „Арда“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на
2.03.2014 г. в 14 ч. в залата на Бизнес инкубатора
общо събрание при дневен ред: промяна дейността
на СНЦ на ФК „Арда“ – Кърджали, и приемане
на нов устав на сдружението.
31
30. – Управителният съвет на Спортен клуб
по борба „Никола Станчев“, Созопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на
сдружението свиква извънредно ОС на Спортен
клуб по борба „Никола Станчев“, Созопол, на
28.02.2014 г. в 18 ч. в Созопол, сградата на Общинския съвет – гр. Созопол, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на УС; 2. избор
на нови членове на УС; 3. освобождаване на председателя на УС и избор на нов председател на
клуба; 4. промени в устава на клуба. Писмените
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материали за ОС са на разположение в сградата на
Общинския съвет – гр. Созопол. Регистрацията за
участие ще започне в 17 ч. и ще бъде извършена
от двама овластени за това членове на УС. За
участие в ОС членовете ще се регламентират по
устава на клуба. При липса на кворум ОС ще се
проведе на 28.02.2014 г. в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
1
1. – Управителният съвет на Модел клуб „Емил
Димитров“, Харманли, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 28.02.2014 г. в
18 ч. в сградата на клуба в гр. Харманли при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността
на клуба през 2013 г.; 2. приемане финансовия
отчет за 2013 г.; 3. изменение и допълнение в устава на клуба и в състава на УС; 4. запознаване
със спортния календар за 2014 г.; 5. обявяване на
най-добрите юноши и мъже за 2013 г.; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото и
членове да се явят.
56

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка
за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.:
02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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